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ПРОДУКТИВНО-ДІЯЛЬНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ  

ОСОБИСТОСТІ 
У статті висвітлюються результати науково-психологічного аналізу розроб-

ки проблеми самосвідомості особистості як умови її продуктивно-діяльного 

самоздійснення. Розвинута самосвідомість розуміється основою для посту-

пального руху потенційної діяльної особистості через розкриття для самої 

себе свого потенціалу до інтеграції у культурно-історичний процес, до на-

буття для себе сенсу повноти і глибини автентичної життєдіяльності, в кон-

тексті якої особистість розвивається і самоздійснюється.  

Самосвідомість особистості визначено через рівень активного ставлення 

людини до своєї свідомості як до об'єкта. Самосвідомість виступає як спосіб 

інтерсуб'єктивності комунікації особистості, як енергетичне джерело проду-

ктивно-діяльнісного самоздійснення людини на основі усвідомлення своєї 

сутності. 
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Вступ. Засобом адекватного входження, самореалізації і самоз-
дійснення людини в сучасному суперечливому соціальному просторі 
є активізація її самосвідомості як умови формування індивідуальних 
особливості і суб'єктивної цілісності особистості. Самосвідомість ге-
нерує розширення можливостей активного самоздійснення особис-
тості, в основі якої лежить різноманітність її власних ціннісних ети-
чних, релігійних, пізнавальних, матеріальних орієнтацій.  

Центральний вектор пізнання людства як і раніше спрямований 
на вивчення явищ зовнішнього світу, космічного простору, корис-
них копалин, технічно-технологічного розвитку цивілізації. Невга-
мовна активність людини на підкорення і перетворення зовнішньо-
го світу залишає пізнання себе самої на периферії наукових інте-
ресів і досліджень. Техногенна цивілізація і технологічна раціона-
льність оголили актуальність тенденцію аксіологічної переорієнтації 
наукового пізнання. Сучасні техногенні можливості відтворення 
людини на основі досягнень генної інженерії, психогенетики, ре-
продуктивних технологій створюють реальні ризики підміни приро-
дного розвитку і реалізації  унікальної особистості, версіями Пост-
людини. Аналізуючи проблеми трансформативної антропології С. 
Хоружий [13] зазначає, що антропотехнологічні практики активно 
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розвиваються, хоча і не досягли фінальних плодів, але пов‘язані із 
ризиками і є викликом існуванню самої людини.  

Зміщують акценти на дослідження багатющих можливостей 
природного для людини усвідомленого створення різноманітного 
буття навколо себе і творення себе через відкриття в собі невичерп-
ного джерела творчого самоздійснення особистості -  самосвідомос-
ті.  

Можна сказати, що потенційно - це сутнісна характеристика 
людини, яка обумовлює її творчу діяльність. Якісні параметри буття 
конкретної людини визначаються ступенем розвитку, силою прояву 
потенційності, рівнем її актуалізації в різноманітних актах його 
життєдіяльності. 

Інтенсивність прояву потенціалу особистості в зовнішніх фор-
мах залежить від ступеня розвитку самосвідомості особистості. Са-
мосвідомість ініціює реалізацію потенційності суб'єкта в творчо-
творчої діяльності по перетворенню природного, матеріальної, ду-
ховної культури, себе як її суб'єкта. 

Актуальність  вивчення самосвідомості особистості засвідчена 
науковим інтересом різних людинознавчих дисциплін (фізіології 
вищої нервової діяльності, психіатрії, психології, етики, філософії, 
педагогіки та ін.), В яких проблема обмежена предметними рамка-
ми конкретної науки і виявляє відсутність цілісності в розгляді лю-
дини. існує потреба рефлексивного обґрунтування феномена самос-
відомості.  

Вихідні передумови Проблема самосвідомості історично є 
однією з фундаментальних в науках про людину і характер її життє-
діяльності, передовсім у системі психологічного знання. В європей-
ській культурі інтерес до феномену самосвідомості присутній вже в 
ранніх філософських роздумах античних мислителів, починаючи з 
софістів і Сократа. Історико-філософське осмислення проблеми 
представлено в філософських роздумах Платона, Аристотеля, Авре-
лія Августина, Фоми Аквінського, Декарта у контексті питання про 
співвідношення «внутрішнього» світу людини, представленого її 
свідомістю і «зовнішнього» світу - природної реальності. Поступово 
вироблялася форма філософського мислення, для якої стало харак-
терним пізнання зовнішнього об'єктивного світу через осмислення 
здійснюваної суб'єктом пізнавальної діяльності, пізнання світу через 
пізнання самого суб'єкта, виходячи із його внутрішнього центру. 
Надалі, цей внутрішній центр був названий самосвідомістю і переріс 
в «процес самосвідомості», історично окреслив цілу духовну епоху 
аж до XIX століття. Концептуальною і методологічної зрілості про-
блема самосвідомості досягла в руслі класичної філософії.  

Формулювання цілей: З огляду на поліваріативність ви-
вчення самосвідомості, відсутність концептуальної завершеності 
моделювання цілісного саморозгортання потенціалу людини в про-
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цесі самоздійснення доцільно здійснити науково-психологічний 
аналіз продуктивної самореалізації особистості, розглянувши само-
свідомість умовою продуктивно-діяльного самоздійснення особис-
тості.  

Вихідні передумови. У посткласичний період аналіз самосві-
домості особистості присутній в контексті проблемного поля антро-
пологічних пошуків іманентних характеристик природи людини в 
напрямках: антропологічної соціології (М. Шелер, А. Гелен), в фе-
номенологічних дослідженнях людини (Е. Гуссерль, Р. Інгарден, М 
.Мерло-Понті), в неофройдизмі (К. Юнг, Е. Фромм), в екзистенціалі-
змі (М. Гайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю, М. Бубер).  

У психологічній літературі проблема самосвідомості представ-
лена дослідженнями Б. Ананьєва, П. Анохіна, К. Абульханової-
Славської, П. Гуревич, М. Боришевського, в яких представлена тра-
диція дослідження людини як соціальної істоти, активно-діяльні 
форми буття якої слід виводити з широких суспільних  зв'язків і від-
носин, що ініціюють активність людини. 

В рамках культурно-історичної концепції особистості в роботах 
Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Б. Ельконіна пробле-
мі самосвідомості особистості відводиться важливе місце. Особливо 
продуктивною у виявленні природи людини і характеристик її цілі-
сності стала діяльнісна концепція людини, представлена працями, 
О. Леонтьєва, В. Лекторского, С. Рубінштейна. Зазначені роботи за-
чіпають феномен самосвідомості в рамках дослідження цілісності 
людини і багатогранності її системних зв'язків з природою і суспіль-
ством.  

Проблема самосвідомості розробляється, здебільшого, в зв'язку 
з аналізом індивідуальних характеристик особистості і представлена 
як суб'єктивно-психологічний феномен (В. Столін, І.Чеснокова). 

Як складне структурне утворення завдяки якому відбувається 
процес урівноваження та конструктивної взаємодії зовнішніх обста-
вин та внутрішніх умов, розглядає самосвідомість М. Боришевський. 
Автор стверджує, що самосвідомість спроможна зумовлювати спе-
цифіку розгортання життєвих сценаріїв особистості, визначити спо-
сіб її життя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Самотворення 
людини, її перманентний розвиток та самоздійснення обумовлює 
процес самопізнання. Самопізнання є необхідною умовою цілісного 
і гармонійного сприйняття життя. Воно дозволяє зрозуміти сенс і 
мету особистісної життєдіяльності. Водночас - це необхідна умова 
вдосконалення форм соціальної взаємодії. У цьому зв‘язку доцільно 
зауважити, що зроблена людством титанічна праця зі зміни навко-
лишнього середовища обертається, найчастіше, екологічними про-
блемами і відволікає від реалізації гідних людини цілей. Багато 
форм реалізованої активності людини виявилися необов'язковими, 
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часом шкідливими, негідними Людини. Це - результат незнання або 
самообману. Людина сприймає світ через фільтри ціннісних устано-
вок, потреб, прагнень, цілей. Самонепізнаність, невпевненість в собі, 
незнання своїх установок, потреб, цілей діяльності, неавтентичність 
своїх прагнень, неадекватний рівень вимог до себе призводить до 
зміщення акцентів в спрямуванні активності життєдіяльності в на-
прямку зовнішнього світу. Деформація ієрархії ціннісної системи 
людини проявляється в зміщенні пріоритетів в сторону культиву-
вання цілей в зовнішньому світі. Процес самопізнання стає вельми 
актуальним у зв'язку з актуалізованим у суспільному бутті сучасного 
періоду поворотом від колективного соціального існування, від цін-
ності загальнозначущих форм діяльності людини, характерних для 
попередньої епохи, до індивідуальних способів самоздійснення і 
утвердження себе в багатовимірному соціальному просторі.  

В основу сучасної культури входить розуміння людини, що зна-
ходиться в процесі самотворчості, в напрузі своїх творчих зусиль для 
здійснення акту власного існування - через саморефлексію, самоо-
чищення, подолання себе, через втілення своїх сил в різних полях 
діяльності. Активізація соціальних процесів сьогодні ставить перед 
людиною вимогу - усвідомлено персоніфікувати себе і всі форми 
свого самовизначення в активно мінливому соціальному бутті. Саме 
життя висуває на перший план потребу особистості розібратися в 
самій собі, пізнати  власну «самість», свої можливості, потенції, і гі-
дно втілити їх у реальність. Вектор рефлексії має спрямовуватися до 
активізації самосвідомості і самопізнання особистості. А це, своєю 
чергою, визначає продуктивний шлях для стабілізації суспільних 
змін, закріплення їх гуманної спрямованості. За умови  продуктив-
ного облаштування свого життя кожним конкретним індивідом, ро-
звитку його творчого потенціалу, досягнення високої результатив-
ності своєї діяльності, він стане відкритим для повноцінного спілку-
вання і взаємообміну і представляє цінність для суспільства в ціло-
му.  

Шлях, що веде людину до такого стану - рефлексивне ставлення 
до світу в усьому його багатстві та розмаїтті, розвиток своєї самосві-
домості як шляху актуалізації своїх індивідуальних особливостей і 
самоцінності. Розвинута самосвідомість - це той канал, по якому 
творча особистість, розкриваючи свій потенціал рухається до розу-
міння загальнолюдських витоків культури, до освоєння сенсу і гли-
бини культурно історичного процесу, в контексті якого особистість 
формується і самоздійснюється.  

У науковій літературі можна зустріти різні визначення самосві-
домості, специфіка яких кожен раз визначається ракурсом розгляду 
проблеми кожним конкретним автором. Вочевидь, це виправдано 
багатогранністю змістовних і функціональних можливостей самого 
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феномену самосвідомості. Більшість досліджень ведеться на особис-
тісному рівні, тобто вивчається індивідуальна самосвідомість.  

Найбільш плідний шлях визначення індивідуальної самосвідо-
мості, на наш погляд, полягає в з'ясуванні її подвійної природи. Ав-
тори, які дотримуються такої точки зору (9, с.22), розглядають само-
свідомість як такий феномен, який містить в собі ставлення суб'єкта 
до об'єкта і до самого себе. Однак, відносини ці пронизані суб'єктив-
ною вибірковістю у ставленні до об'єктів. Засвоюючи функціональну 
самобутність зовнішніх об'єктів і перетворюючи її в характеристики 
своїх здібностей, суб'єкт здатний самоздійснювати себе, об'єктивува-
ти своє Я. Завдяки цьому він здатний коригувати свої дії відповідно 
до вимог зовнішніх обставин і своїх фізичних і духовно-психічних 
можливостей. Предметом самосвідомості при цьому виступає су-
б'єктивна здатність особистості до актуалізації, об‘єктивування своїх 
потенцій в процесі діяльнісного самоздійснення, до аналізу своїх 
функцій як суб'єкта різноманітних форм діяльності. У такому підхо-
ді зафіксована двоєдина орієнтація свідомості суб'єкта на пізнання 
навколишнього світу і самого себе, свого внутрішнього світу, яка і 
складає основу вироблення розуміння самосвідомості індивіда.  

У питанні історичної послідовності виникнення свідомості і са-
мосвідомості і їх змістовного співвідношення між собою так само 
немає єдиної думки. У науковому арсеналі ще не вироблено чіткого 
розуміння загального і особливого в свідомості і самосвідомості, ча-
сом суперечливо представлено співвідношення цих явищ в людській 
психіці.  

Аналіз наукових джерел із зазначеної проблеми дозволяє виді-
лити найбільш значущі точки зору з проблеми.  

Так, у розумінні В. Бехтерєв [5], самосвідомість є нижчим рів-
нем свідомості і передує формуванню предметної свідомості. Прояв 
самосвідомості має пряму залежність від психофізіологічного роз-
витку людського організму. Наявність самосвідомості, на його дум-
ку, фіксується в уявленнях про стани організму,  про положення ті-
ла, про його рухові операції і т. п. Тобто, пізнання самого себе здійс-
нюється за рахунок вроджених органічних відчуттів і почуттів. Така 
елементарна форма самосвідомості людського індивіда, яка склада-
ється ще в чітко не сформованому відчутті, усвідомленні свого існу-
вання, передує просторово-тимчасовим уявленням зовнішніх пред-
метів. 

На основі рефлекторної теорії психічного розвитку І. Сєченов 
[10] розглядав в якості фізіологічного механізму здійснення свідо-
мості та самосвідомості рефлекторну діяльність мозку, умовні реф-
лекси. Завдяки безперервним асоціативним відчуттям свого тіла 
людина відчуває себе одночасно з відчутним зовнішнім предметним 
світом. Причому, будь-яке предметне відчуття людини з необхідніс-
тю  містить в собі і його самовідчуття. В основі як об'єктивних, так і 
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суб'єктивних відчуттів лежить рефлекторна діяльність мозку [10, 
с.75-76]. І. Сєченов розглядає зорові, слухові, дотикові відчуття, оде-
ржувані людиною від власного тіла «могутніми двигунами» в справі 
психічного розвитку, як явище самосвідомості, на відміну від відчут-
тів, отриманих від зовнішнього світу і від інших людей. «При аналізі 
асоціативного відчуття людина зустрічається вперше сама з собою. 
Відокремленням в справі відчуття всього суб'єктивного закладається 
початок самовідчуттям. ... в основі явищ самосвідомості лежить не 
що інше, як більш-менш складний рефлекс» [10, с. 75].  

Без сумніву, в основі функціонування самосвідомості лежить та 
сама рефлекторна діяльність мозку, що і в основі пізнання людиною 
зовнішнього світу. Однак, абсолютизувати цей момент не можна. 
Дослідження нейрофізіологічних процесів мозку є важливим за-
вданням у справі наукового обґрунтування природи мислення. Реф-
лекторна діяльність мозку є лише необхідною матеріальною перед-
умовою прояву самосвідомості, яке представляє собою соціально 
формовану родову властивість природно розвиненої людини, і в цій 
іпостасі функціонує в її суспільній життєдіяльності.  

У цьому зв‘язку, C. Рубінштейн вважає, що «Справжнє джерело і 
рушійні сили розвитку самосвідомості потрібно шукати в зростаю-
чій реальній самостійності індивіда, що виражається в зміні його 
взаємин з оточуючими» [9, с.677]. На переконання І. Кона «відчут-
тя, що виходять від власного тіла (самовідчуття) - необхідний еле-
мент психофізіологічної ідентичності новонародженого. Але здат-
ність відрізняти їх від відчуттів, що викликаються зовнішніми об'єк-
тами, і тим більше інтегрувати в якусь систему уявлень, передбачає 
досить складну пізнавальну діяльність» [6, с. 181]. Більш того, «са-
мовпізнавання і елементарне знання своїх якостей не тотожні само-
свідомості як рефлексивному процесу» [6, с. 183].  

Вищим видом, ступенем свідомості визнають самосвідомість С. 
Рубінштейн, О. Леонтьєв, Л. Божович, І. Кон, Г.Костюк, В. Столін та 
ін. Дослідники вважають, що самосвідомість не представляє собою 
початкової даності. Вона виникає значно пізніше, ніж предметна 
свідомість, є продуктом розвиненої свідомості й мови, пов'язана з 
формуванням людини як суб'єкта діяльності, з формуванням її як 
особистості. Зокрема, В. Столін пише: «Ясно, що феноменальне «Я» 
виникає не відразу, не автоматично з народженням людини, а в 
складному процесі розвитку самого суб'єкта. Процес розвитку само-
го суб'єкта, розглянутий під кутом зору виникнення його феномена-
льного «Я», що володіє важливими функціями в діяльності суб'єкта, 
і є процесом розвитку його самосвідомості» [12, с.24]. Основу фор-
мування самосвідомості автори вбачають у розвитку реальної самос-
тійності індивіда, що виявляється в зміні його взаємин з навколиш-
нім світом, в його становленні самостійним суб'єктом діяльності.  
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Необхідною передумовою формування самосвідомості людини 
дослідники вважають її пізнавальну діяльність - пізнання зовніш-
нього світу і свого місця в ньому, існуючої системи суспільних відно-
син, взаємовідносин між людьми, завдяки чому людина приходить 
до усвідомлення себе як активного суб'єкта пізнавальної та практи-
чної діяльності. Процес формування самосвідомості людини, тим 
самим, має спрямованість від інших людей і пізнання світу до виок-
ремлення себе.  

Виникнення самосвідомості пов'язане з певним рівнем розвитку 
свідомості і є необхідною умовою, моментом процесу становлення 
особистості, безпосередньо включеної в цей процес. «Самосвідомість 
не надбудовується ззовні над особистістю, а включається в неї, само-
свідомість не має тому самостійного шляху розвитку, окремого від 
розвитку особистості, що в ній відбивається, а включається в цей 
процес розвитку особистості як реального суб'єкта як його моменту, 
сторони, компонента» [9, с.677]. І тому С. Рубінштейн глибоко пере-
конаний, що психологічне вивчення особистості не повинно обме-
жуватися вивченням психічних властивостей особистості - її здібно-
стей, темпераменту, характеру, а має завершуватися розкриттям са-
мосвідомості особистості. Розвиток самосвідомості пов'язаний з фо-
рмуванням цілісності особистості, виступає її конституючою озна-
кою.  

Реальні форми життєдіяльності людини, матеріальна і духовна 
культура є процесом розширеного відтворення, самореалізації мож-
ливостей, що приховані в сутності людини. Система певних суспіль-
них відносин проявляє, виявляє сутнісні сили людини і виступає 
формою саморозвитку самодіяльних суб'єктів. Через систему суспі-
льних відносин люди створюють спосіб буття своєї сутності, що ви-
значає довгострокову перспективу їх розвитку.  

Результати дослідження процесів філогенезу і онтогенезу свід-
чать про те, що самосвідомість не виникає одночасно з пробуджен-
ням свідомості людини. В ході філогенезу формування індивідуаль-
ної самосвідомості пов'язують з розпадом родової громади, форму-
ванням класового суспільства . В даний час в психології не виробле-
но єдиної думки про початковий момент і критерії появи самосвідо-
мості в онтогенезі. За визнанням багатьох авторів, самосвідомість 
починає проявлятися при досягненні дитиною 2-3 річного віку. В 
онтогенетичному розвитку самосвідомість проходить певні стадії, 
пов'язані з віковими етапами психічного і фізичного розвитку лю-
дини. Її прояв пов'язують зі здатністю дитини виділяти себе як су-
б'єкта своїх дій, з оволодінням своїм тілом, пересуванням, самообс-
луговуванням, з її входженням в людську культуру, спілкування і ді-
яльність людей, з розвитком здатності за допомогою культурно-
історичних ресурсів опановувати своїми психічними процесами і 
поведінкою [1, 6, 9, 14]. 
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У психологічній літературі описані різні рівні розвитку самосві-
домості, що відповідають певним віковим етапам розвитку людини. 
Найбільше досліджено специфіку самосвідомості у підлітка, а сфера 
самосвідомості дорослої особистості на різних етапах її розвитку і 
самоздійснення залишається в психології мало вивченою і тому ви-
значає перспективу для наукових розвідок. 

На рівні зрілої особистості як суб'єкта різноманітних форм дія-
льності свідомість і самосвідомість функціонують в нерозривній єд-
ності, вони взаємопов'язані і взаємообумовлені. Самосвідомість 
проявляється як сторона свідомості, вона притаманне будь-якому 
свідомому акту людини, і визначає дії людини. В реальній життєді-
яльності людини свідомість і самосвідомість внутрішньо взаємопо-
в'язані - процеси самосвідомості здійснюються на основі свідомості, 
всі свідомі акти співвідносяться зі усвідомленням особистістю себе 
через сукупність фізичних і психологічних якостей. Самосвідомість 
виступає ключовим моментом процесу самореалізації особистості, 
об'єктивації її емоційних, інтелектуальних, фізичних можливостей, 
розвитку її індивідуальних задатків і творчих потенцій. Тут зніма-
ється порівневе співвідношення свідомості та самосвідомості і про-
являється одночасність їх функціонування як властивостей особис-
тості.  

Освоєння соціальних, історично сформованих форм діяльності, 
перетворення їх в здатності - головна умова і вирішальний механізм 
індивідуального становлення людини, пробудження і формування її 
самосвідомості. Людина, розвиваючи свої діяльні здібності, актуалі-
зує свій особистісний потенціал і направляє його на творче перетво-
рення навколишнього середовища так само, як і на розвиток своїх 
сутнісних сил, на створення самої себе. Активізації самосвідомості 
людини сприяє потреба регулювати її відносини із зовнішнім світом 
і людьми в процесі практичної діяльності.  

Висновки і подальші перспективи досліджень На основі 
аналізу наукових джерел та узагальнення досліджень із проблеми 
самосвідомості, ми розуміємо самосвідомість особистості рівень роз-
витку свідомості, де проявляється активне ставлення людини до 
своєї свідомості як до об'єкта. Самосвідомість виступає способом ін-
терсуб'єктивності комунікації особистості, семантично-
енергетичним джерелом продуктивно-діяльнісного самоздійснення 
людини на основі усвідомлення своєї сутності. Слід зазначити, що 
сутністю людини виступає її діяльна здатність до самовираження, 
предметно-образного втілення задатків і здібностей, а мірою є інте-
рсуб‘єктивна комунікація, яка розкриває діяльну, духовно-образну 
потенційність особистості і відображає об'єктивну картину реально-
го розвитку її сутнісних сил. 

Самосвідомість особистості є активним внутрішній центром 
продуктивного самоздійснення. Механізм розгортання діяльного 
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продуктивного самоздійснення особистості  передбачає наступні 
компоненти: 

- суб'єктивний аналіз перспективної дії і визначення її парамет-
рів ( визначає місце суб'єкта в контексті обставин,  міру його можли-
вої участі); 

- усвідомлення особистісного потенціалу (визначає ступінь мо-
жливості здійснення задуму, з урахуванням знаково-символічних і 
предметно-речових параметрів простору можливостей);  

- спонукання виходу індивіда за свої звичні межі, зумовлює нові 
параметри перетворень.  

Діяльність, визначена зрілою самосвідомістю особистості, стає 
по-справжньому конструктивною, тобто діяльністю особистісно осо-
бливою, що виходить із творчого злету почуттів, уяви, мислення, із 
здатності людини оригінально вирішувати нетривіальні завдання; 
діяльністю, яку сам суб'єкт визначає як творчість. Саме конструкти-
вна діяльність акумулює імпульс до активізації творчого потенціалу 
особистості і її самоздійснення. Перспективними для подальших на-
укових розвідок у контексті проблеми особистісного самоздійснення 
є визначення психологічного змісту особистісного потенціалу, умов 
його розвитку та розкриття. 
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O. Lunkov 
THE ESSENCE AND DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AS  
THE BASIS OF  THE PERSONAL PRODUCTIVE AND  
ACTIVE SELF-FULFILLMENT 

Activation of modern social processes requires from the person their conscious 
personification and self-determination in the actively changing social life.  

The condition of adequate self-realization and self-fulfillment of the personality in 
the modern contradictory social space is the activation and permanent development of 
personal self-consciousness. Self-consciousness generates the expansion of opportuni-
ties for active personal self-fulfillment, which is based on the diversity of personality‘s 
ethical, religious, cognitive, material orientations. 

Studying of personal self-consciousness is relevant due to the scientific interest of 
higher nervous activity physiology, psychiatry, psychology, ethics, philosophy, peda-
gogy, and others. The limited subject framework of a particular science and the lack of 
integrity considering the nature of self-fulfillment necessitates the implementation of 
scientific and psychological analysis of self-consciousness as a condition for productive 
and active self-fulfillment of the personality. 

Developed self-awareness is interpreted as the basis for the progressive move-
ment of the potentially active personality through the disclosure of their potential to 
integration into the cultural and historical process, to acquiring the sense of complete-
ness of the authentic life-sustaining activity, in the context of which personal develop-
ment and self-fulfillment takes place.  

Self-consciousness of the personality is defined through the level of active person-
al attitude to their consciousness as an object. Self-consciousness is a way of intersub-
jectivity of personality‘s communication, and an energy source of personal productive 
and active self-fulfillment on the basis of the own essence awareness. 
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Keywords: personality, person, subject, self-fulfillment, self-realization, activi-
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О.М. Лунков 
СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ КАК ОСНОВА  
ПРОДУКТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОГО САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ 

В статье освещаются результаты научно-психологического анализа разра-
ботки проблемы самосознания личности как условия ее продуктивно-
деятельного самореализации. Развитая самосознание понимается основой для 
поступательного движения потенциальной деятельной личности через раскры-
тие для самой себя своего потенциала в интеграции в культурно-исторический 
процесс, до вступления для себя смысла полноты и глубины аутентичной жизне-
деятельности, в контексте которой личность развивается и самоздийснюеться. 
Самосознание личности определено через уровень активного отношения челове-
ка к своему сознанию как к объекту. Самосознание выступает как способ ин-
терсубъективности коммуникации личности, как энергетический источник про-
дуктивно-деятельностного самореализации человека на основе осознания своей 
сущности. 

Ключевые слова: личность, человек, субъект, самореализации, саморе-
ализация, деятельность, жизнедеятельность, сознание, самосознание, актив-
ность, аутентичность, развитие 

 


