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У статті представлена авторська концепція розвитку особистості. Теоретико-

методологічний аналіз виявив протиріччя в розумінні розвитку особистості: з одного боку, воно 

трактується як розгортання внутрішнього плану (програми), з іншого - як набуття психічних 

новоутворень в активній розподіленій діяльності. Здійснено аналіз цих суперечностей. Наведена 

загальна характеристика основних ліній розвитку особистості. Автором обґрунтовано, що 

першим етапом онтогенезу особистості є особлива соціальна ситуація взаємодії двох люблячих 

людей протилежної статі, яка спрямована на створення власного продовження. Важливим 

механізмом онтогенезу визначена нужда. Наступними етапами онтогенезу визначено 

запліднення, ембріогенез, народження. Описані етапи онтогенезу являють собою процес 

взаємодії філогенії, онтогенії і специфічного переходу першого процесу в другий завдяки нужді. 

Автор аргументовано визначає це початком особистості. Цей етап онтогенезу триває до 

підліткового віку. Подальший розвиток особистості визначено як власний життєвий шлях та 

становлення себе. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Сучасна практична психологія являє собою строкату і, водночас, сумну картину. 

Безліч емпіричних даних, саморобних, житейських за своєю суттю, теоретичних схем, що 

зазвичай відображають лише одне – особливості розумового процесу своїх авторів, а зовсім 

осторонь – фундаментальні філософсько-методологічні положення про буття і свідомість, 

активність, сутність і явище тощо. 

Важливим мотивом підвищеної уваги до методологічних підвалин ґенезу психіки є 

бажання зрушити з місця низку проблем психологічної практики. Відсутність дійсної 

теоретичної основи призводить до того, що така необхідна і важлива робота в галузі психології 

розвитку дитини відсутня, або ґрунтується на суто житейських уявленнях практичного 

психолога. Наші дані говорять, також, про те, що цілісність онтогенезу психіки слід розглядати і 

в іншій площині – як цілісність життєвого шляху людини від народження до смерті. Адже 

специфіка онтогенетичного розвитку людини полягає в тому, що він підпорядковується і дії 

біологічних законів і дії суспільно-історичних законів. 

Метою статті є висвітлення основних положень психології ґенези особистості.  

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Концепції розвитку особистості, як розгортання певних «структур», або «планів», 

які від початку існують в особливому згорнутому стані в людині, мають давню історію і є 

актуальними в сучасній філософії і психології особистості. Одна з причин їхньої стійкості – 

довільне і, ми б сказали, зручне перенесення законів розвитку організму на особистість у цілому. 

Біологія ніяк не може звільнитися від епігенетичних уявлень про розвиток живого організму, 

хоча ці уявлення і суперечать новим науковим фактам.  

Абсолютна більшість розуміє процес розвитку біологічної істоти як розгортання і 

реалізацію генетичної програми.  

Після бурхливої і переможної для Е.В. Ільєнкова і його колег літературної філософсько-

психологічної дискусії 70-х років буквальні і прямі перенесення уявлень біологічного епігенезу 

на розвиток особистості стали в вітчизняній науці все ж таки непопулярними. Але слід визнати, 

що ґенез окремих особистісних структур розглядається часто саме в рамках цієї парадигми 
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(розвиток здібностей є прямим результатом розгортання задатків, розвиток характеру є 

розгортанням властивостей нервової системи).  

Хоча ці теоретичні погляди в більшості випадків не декларуються, однак побудова і 

способи аналізу експериментальних досліджень та прикладна психологічна (корекційна) робота 

засвідчують методологічне підґрунтя таких робіт. 

Справа, однак, не лише у біологічній програмі та її розгортанні. Сучасна західна 

психологія особистості дуже широко використовує принцип розгортання. Офіційно лише теорія 

Е.Еріксона має назву епігенетичної, але, як засвідчує аналіз, вона далеко не поодинока. За 

Еріксоном, розвиток особистості має чітко стадіальний характер, «ці стадії є результатом 

епігенетичного розгортання «плану особистості», який успадковується генетично» [8]. Роль 

суспільного оточення – сприймати успадковані стадії і сприяти їх проходженню дитиною. Що 

являють собою ці «плани», залишається незрозумілим.  

Такою самою є позиція гуманістичної психології і феноменології. Цікаво те, що 

гуманістична психологія, яку називають «новою хвилею» і яка виникла як опозиція 

психоаналітичним теоріям, залишила той самий принцип епігенезу, який був провідним у 

психоаналітиків. Тільки вона поміняла програми: якщо у психоаналізі розвиток тлумачиться як 

розгортання підсвідомого (інстинктів, потягів, архетипів), то для гуманістичної психології 

розвиток є розгортанням надсвідомого. 

Привабливість і уявна зрозумілість явища розгортання породжує, однак, багато питань і 

дуже розходиться з реальним життям особистості. Головним є навіть не те, що «плани» і 

«програми» залишаються явищами незрозумілими і такими, які взагалі не підлягають пізнанню. 

Важливішим є надто жорсткий детермінізм, який зовсім не відповідає реальності. Слід визнати, 

що якими б складними не були програми, вони все-таки обмежені. Натомість різноманіття 

людських індивідуальностей як варіантів розвитку особистості – необмежене. Крім того, існують 

власне наукові факти, які засвідчують, що значна кількість окремих психологічних структур 

особистості протягом її розвитку не розгортається, а навпаки – згортається. Так, із виникненням 

опосередкованості специфічно згортається пізнавальна сфера людини: завдяки 

опосередкованому запам’ятовуванню, наприклад, людина може «дозволити собі» зберігати в 

актуальному досвіді не величезну буквальну інформацію, а її знак. Згортання притаманне всім 

вищим психічним функціям особистості. 

У культурно-історичній теорії Л.С. Виготського процес розвитку особистості розуміється 

не як розгортання чогось згорнутого і закодованого, а як виникнення принципово нових 

психологічних якостей – новоутворень, яке відбувається в активній діяльності і взаємодії 

індивіда з культурним середовищем, іншими людьми.  

У цьому процесі біологічне (підсвідоме) відіграє свою роль.  

Щоб відбувся розвиток особистості (відбулося життя людини), між цими підсвідомими і 

надсвідомими передумовами повинна «розміститися» цілеспрямована активність самого 

індивіда, яка приведе до появи новоутворень. 

Отже, існує не суперечність навіть, а протиріччя: з одного боку, розуміння розвитку 

особистості як розгортання внутрішнього плану (програми), який у певному вигляді є в людині 

зараз. З іншого – бачення розвитку як набуття психічних новоутворень в активній розподіленій 

діяльності. Ці дві позиції можуть бути діалектично поєднані: розвиток особистості являє собою 

набуття індивідом психічних новоутворень у власній діяльнісній активності. Виникнення цих 

новоутворень і означає розгортання, ускладнення особистості в цілому. 

Розвиток особистості відбувається шляхом привласнення індивідом культурно-

історичного досвіду всього людства. Але не зовсім зрозумілими є механізми переплавлення 

цього досвіду в досвід індивіда. З іншого боку, як привласнення досвіду сполучається з 

внутрішнім процесом розвитку і з активністю самої людини? Іншими словами, розвиток 

особистості відбувається лише в процесах навчання, виховання та інших формах взаємодії, але 

він і не відбувається лише в цих процесах.  

Це протиріччя є суто епістеміологічним і виникає через спрощене розуміння процесу 

привласнення, ототожнення його з соціалізацією. Остання являє собою адаптивний «зовнішній» 
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процес пристосування людини до соціальних умов існування. Це є процес виникнення 

ідеального. Зустрічаючись у процесі реалізації власної активності з соціальним середовищем, 

людина створює з цих об’єктів (матеріальних або ідеальних) особливі засоби-знаки, що 

допомагають їй реалізувати свою активність. Ці засоби перетворюються на психічні структури 

свідомості, розвиваючи і змінюючи її.  

Так відбувається з’єднання власних сутнісних механізмів розвитку з рухом особистості в 

соціумі. Фактично, як вказував Л.С.Виготський, розвиток особистості є не соціалізацією, а, 

навпаки, індивідуалізацією, оскільки в цьому процесі особистість ускладнюється і набуває 

унікальності та неповторності. Відбувається процес, який має назву «розпредметнення», коли 

людина у власній активності здійснює розкриття вселюдських зусиль і механізмів, які привели 

до появи предметів культури. Це є, власне, квазідослідження, квазітворчість. Але оце «квазі» 

доречне лише з точки зору соціальної цінності результату. Для самої ж особистості, внутрішньо, 

це є справжня творчість. Ця теза дуже суттєва для педагогічного процесу.  

Вона засвідчує, що принципово неправильною є установка, яка панує в педагогіці і 

психології, ніби «розвиток інтелекту – наслідок оволодіння готовими знаннями, а також 

уміннями і навичками їх використання. Натомість, справді розвивальна освіта полягає в тому, 

що перед людиною ставиться не готовий об’єкт засвоєння, а створюється особлива навчальна 

ситуація, в якій у суб’єкта виникає власне завдання і власна творча активність, спрямована на 

оволодіння засобом і ситуацією в цілому. Л.С.Виготський написав про це: «Лише тоді, коли 

особистість оволодіває тією чи іншою формою поведінки, вона піднімається на вищу 

сходинку».[2, с. 226] 

Важливою є проблема взаємовідношення розвитку цілісної особистості й окремих 

психічних структур. Це, власне, питання співвідношення цілого і частин у розвитку. Теоретично 

воно, завдяки діалектичній логіці, вирішується досить нескладно: «Розвиток кожної окремої 

функції, – зазначає Виготський, – є похідною від розвитку особистості в цілому» [2, с. 237]. 

Отже, зрозуміло: розвиток особистості є визначальним і випереджальним відносно окремих 

психічних структур і механізмів.  

Ясно, що лише дослідження розвитку цілісної особистості може пояснити особливості 

розвитку її частин, і аж ніяк не навпаки. Те саме стосується і педагогічного управління 

розвитком індивіду: вирішального і прогнозованого результату навчання і виховання можна 

досягти лише через взаємодію з цілісною особистістю, але не на шляху впливу на окремі 

психічні функції. 

Це протиріччя, однак, є достатньо гострим у сфері практично-психологічній та 

педагогічній. Справді, якщо виходити з того, що особистість не є вродженою, а виникає, треба 

визнати наявність певного періоду розвитку дитини, коли особистості ще нема. Тут розвиток 

кожного окремого процесу є вирішальним, а похідною від їх розвитку буде цілісна особистість. 

Ясно, що ця логіка вимагає своєрідних систем експериментальної роботи і педагогічної 

діяльності (навчання та виховання). 

Розвиток особистості полягає в організації та інтегруванні людиною свого внутрішнього 

світу. Це є шлях до себе, шлях самопізнання й самоусвідомлення. Власне кажучи, психічний 

розвиток тільки тоді стає розвитком особистості, коли він починає являти собою рефлексію 

людиною власного досвіду. З цього моменту людина сама визначає напрями власного розвитку, 

контролює його і несе за нього відповідальність. Це є те, що в сучасній психології називають 

саморозвитком. 

Але водночас розвиток особистості не може бути зведений до рефлексії. Насправді, і про 

це дуже глибоко писав С.Л.Рубінштейн, особистісний розвиток здійснюється виключно в 

площині активної діяльнісної взаємодії людини з оточуючим світом. 

Розв’язання цієї суперечності полягає в одночасному «утриманні» цих двох ліній 

розвитку. Людина, яка зосереджується на собі, відсторонюючись від світу, є дисгармонійною 

особистістю, а її розвиток деформується. Але людина, не здатна до глибокої рефлексії і 

саморегуляції, теж є дисгармонійно-поверховою, безвідповідальною і неперспективною. Адже 

така позиція зумовлює недостатність саморегуляції та кризу відповідальності. Врешті-решт уся 
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особистість може бути зведена лише до зовнішніх виявів, являючи собою простий набір 

соціальних ролей-масок. 

Безперервність перебігу особистісних процесів означає, що в кожний період свого 

існування особистість слід розглядати як результат існування минулого, її справжнє ґрунтується 

на історії розвитку, є похідною цієї історії. Визначальним є досвід, якого набуває особистість, 

здійснюючи життєвий шлях. Отже, особистість, її дійсний теперішній стан, і її майбутнє можна 

зрозуміти і пояснити, виходячи з історії її розвитку.  

Аналіз засвідчує, що особистість розвивається у формі становлення. Саме це поняття 

найбільшою мірою відбиває сутнісні особливості цього процесу. Термін «становлення» 

найчастіше вживається як синонім «розвитку» чи «формування». Між тим, в теоретичних 

шуканнях О.Ф.Лосєва ми знаходимо ретельну розробку цього поняття як такого, що відбиває 

специфіку розвитку не взагалі, а лише окремих ускладнених систем, до яких належить і 

особистість.  

Становлення, за Лосєвим, є такою формою розвитку, «коли з простоо кількісного 

назрівання виникають усе нові й нові якості, незрозумілі, якщо попереднє кількісне назрівання 

розуміти лише абстрактно кількісно [6, с. 432]. Отже, відносно певних структур і систем 

розвиток відбувається у вигляді становлення кількісно-якісних структур. 

Це зауваження дає змогу по-іншому зрозуміти і усвідомити весь цілісний континуум 

розвитку людини. Якщо виходити з того, що особистість виникає, існує і зникає, слід, 

дотримуючись позиції Лосєва, визнати, що ми маємо не один-єдиний, а три різних процеси 

розвитку людини. Розвиток, який породжує становлення особистості (до її появи), і розвиток, 

який продовжує цей процес у зовсім інших формах (після смерті або повної руйнації 

особистості).  

На жаль, ця думка ніяк не відбивається в психологічних дослідженнях особистості, навіть 

у генетичній психології та в культурно-історичній теорії. Нам здається, що вона може відкрити 

принципово новий і продуктивний шлях досліджень у майбутньому. 

Отже, підсумовує Лосєв, «особистість є перш за все деякою незмінною єдністю, яка ніби 

сама по собі існує поза всякою зміною» [6, с. 73]. Однак «реальна особистість – особистість 

історична. Вона постійно змінюється і становиться. Саме на цьому ґрунтується наша логіка 

дослідження особистості: вона сама, як цілісність, є завжди і є незмінною (адже коли це не так, 

то що ж становиться), водночас вона постійно і вічно змінюється і розвивається за певними 

лініями розвитку.  

Ми вже говорили вище, що кожна з цих ліній являє собою окрему лінію розвитку всієї 

особистості. Зараз варто додати: саме таке становлення забезпечує дві суттєві і, на перший 

погляд, протилежні речі – воно визначає єдиний рух особистості при збереженні її як цілісної 

незмінної єдності (незмінна вона виключно в цій цілісності і єдності).  

По-перше, ми маємо становлення реальної особистості, конкретної людини. Вона 

пов’язана зі своєю власною історією, і становлення її – це як раз той нескінченний плин.  

По-друге: становлення відбувається з ідеєю особистості, яка «поза її історією залишається 

на своєму місці». Ідея особистості становиться дуже повільно, разом зі становленням культури 

(ідея особистості в античності, наприклад, кардинально відрізняється від ідеї особистості в наш 

час, отже вона теж проходить становлення, але вельми специфічне).  

По-третє: в особистості, стверджує Лосєв, є те, що «воістину керує всім становленням, а 

не лише його ідейним осмисленням. Це є першообраз, дійсне втілення ідеї» [6, с. 112]. 

Особистість у своєму розвитку керується прагненням до цього образу і, фактично, сама керує 

власним становленням.  

Таким чином, розуміння О.Ф.Лосєвим становлення особистості полягає в тому, що це 

постійний рух чогось єдиного, цілісного і незмінного. При тому що це, водночас, постійний плин 

і зміна в межах окремих ліній-проявів. Суттєвою є також характеристика становлення як 

саморуху і саморозвитку. 

Ми можемо навести тут лише загальну характеристику основних ліній розвитку 

особистості, оскільки, як легко помітити, вони відповідають напрямам дослідження особистості. 
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При цьому ми хотіли б зробити не аналітичний огляд досліджень і теоретичних конструкцій, а 

викласти концептуальне бачення життєвого руху цілісної особистості по окремих лініях 

розвитку.  

Отже, в чому полягає розвиток взаємовідносин особистості із зовнішнім світом (перша 

лінія)?  

Якщо відповісти однією фразою – розвиток цієї сфери полягає у подоланні жорсткого 

протистояння «суб’єкт – об’єкт», або «суб’єкт – інший суб’єкт» і досягнення стану гармонійної 

єдності зі світом без втрати суб’єктності, тобто без «розчиненості» в цьому світі. Мається на 

увазі становлення як діалектичний рух по спіралі і заперечення [4]. До появи особистості 

організм людини не перебуває в суб’єктній опозиції до зовнішнього світу – об’єкта, оскільки сам 

є об’єктом серед інших об’єктів, «розчинених» у цьому світі.  

Народження особистості означає появу суб’єкта, тобто людини рефлексивної, 

відповідальної, усвідомлюючої і пристрасної. Людини, яка сама приймає рішення, керуючись 

власними мотиваційними переживаннями, і сама будує власну поведінку. Її рух тепер стає 

життєвим шляхом. Суб’єктність, крім того, передбачає відстороненість, відмежовування від 

оточуючого (від «не-Я»), перетворення його у відчужений об’єкт. Так починалась особистість в 

історії, так вона починається в кожної людини онтогенетично. Відома криза трьох років (криза 

«Я сам») якраз і має своїм внутрішнім сутнісним змістом вказані перетворення.  

Спочатку для дитини, засвідчує О.М.Леонтьєв, ставлення до людей та до предметів є 

недиференційованим, тобто вона не відокремлює одних від інших. Але ставлення ці в обох 

випадках мають виражений об’єктний, відсторонений характер. Надалі ці ставлення, стають 

різними, але їхня об’єктність зберігається. Протягом подальшого онтогенезу стосунки з людьми 

подекуди змінюються, в них починає з’являтися подолання відчуженості, і іноді з окремими 

людьми можуть виникати рівні «людинні» суб’єкт-суб’єктні стосунки.  

З рештою предметів і явищ найчастіше об’єктність зберігається протягом усього життя. 

Але дійсний прогрес становлення особистості, вихід її на вищий виток спіралі пов’язується з 

можливістю подолати в собі цю відчуженість і «допустити» світ до себе, ввійти з ним у 

відносини, які М.М.Пришвін назвав «родинною увагою». Те, що особистість здатна на це, ми 

знаємо з власного досвіду – кожен з нас хоча б раз у житті відчував цю спорідненість і глибоку 

проникненість світом.  

Цей досвід засвідчує, що такий стан – дійсно вищий рівень існування людини порівняно з 

відчуженою об’єктністю. Принциповим є, що те чи інше ставлення людини до світу 

визначається її власною активністю, її діями. Вихідним тут має бути філософсько-методологічне 

положення Е.В. Ільєнкова: «Не лише мислення не може існувати без матерії, але й матерія не 

може існувати без мислення» [3, с.420].  

Як лінію становлення, розвиток виразності особистості можна уявити таким чином. 

Виражальна активність внутрішнього світу людини викликає життєвий рух особистості, у якому 

вона стикається з соціальною дійсністю. Соціальна поведінка будується як засвоєння і виконання 

великої кількості соціальних ролей. Утворюється так званий рольовий шар структури 

особистості. Рольова поведінка, наприклад, професійна, може бути досить міцною і ригідною, 

придушувати виразність. Тоді особистість інволюціонує.  

Розвиток же полягає в тому, що виразність «проходить» через шар соціальних ролей і 

особистість, її сутність відбивається на поведінці і на продуктах діяльності. Якщо говорити про 

професійну діяльність, то в цьому випадку ми маємо сутність майстерності. Майстер-

професіонал, який не просто правильно виконує трудові операції: він у них, а також у продукт 

праці втілює власну особистість. Узагалі, є сенс говорити про особливу людську потребу 

втілення себе в цьому світі. Становлення особистості багато в чому визначається розвитком цієї 

потреби.  

Розвиток вираження-втілення особистості становить гостру педагогічну проблему. Як 

переконливо показав О.С. Арсеньєв, у педагогічному процесі цілі розвитку творчості 

(вираження, опредметнення) і традиційні завдання навчання й виховання є антиномічними.[1] 

Педагогічна система як відображення системи державної має на меті, перш за все, адаптувати 
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дітей до наявних соціальних умов життя. Це відбувається через пригнічення виразності (шар 

соціальних ролей придушує виразність).  

Цим досягається органічне пристосування дитини до соціальної дійсності, але при цьому 

блокується творче начало. Вирішення цієї дилеми, розвиток креативності дітей і дорослих 

залишається глобальною проблемою сучасної освіти. 

Розглянемо тепер лінію розвитку інтеграції особистості. Прогресивні зміни системи 

взаємозв’язків людини із зовнішнім світом призводять до того, що особистість перетворюється 

на суб’єкта не лише власної поведінки, а й власного внутрішнього світу, тобто себе самої. 

Перетворення людини в суб’єкта власного життя і власного становлення означає певне 

подвоєння процесу розвитку. Адже виникає управління і контроль з боку самого індивіда за 

розвивальними процесами і механізмами.  

Саморозвиток притаманний зрілій, інтегрованій особистості. Що ж являє собою цей рух? 

Важливою складовою лінії інтеграції є розширення усвідомлення, тобто наближення до 

збалансованого і цілісного внутрішнього світу особистості (самості, або «синтонного его», – у 

термінології К.Г. Юнга). Більшість зарубіжних теоретиків особистості саме в розширенні 

свідомості вбачають сутність інтеграції. 

Іншою суттєвою складовою процесу інтеграції є поява відчуття причетності і 

інтринсивної мотивації. Ця мотивація означає, що винагороду за виконання певних дій 

особистість ніби несе в самій собі. Людина, яка діє, дістає задоволення, відчуваючи власну 

компетентність і самоповагу. Звідси виникає почуття власної ефективності і відчуття себе як 

джерела змін в оточуючому світі. Така мотивація породжує почуття особистісної причетності 

людини до того, що вона робить, і зовнішні винагороди стають не такими вже й важливими і 

ніби другорядними.  

Ми вважаємо розвиток інтринсивної мотивації і, відповідно, почуття причетності, не 

лише наслідками процесів інтеграції особистості, а й важливими умовами розвитку цих процесів. 

Так, можна висловити припущення, що слабкість інтегративних процесів у шкільному віці 

викликається орієнтацією оцінювання навчальних або поведінкових дій учнів майже завжди на 

зовнішні винагороди.  

Дослідження засвідчують, що зовнішні винагороди блокують розвиток почуття 

причетності й гальмують інтринсивну мотивацію, а особистість залишається внутрішньо 

байдужою до своїх дій та успіхів. Але ж затримка вказаних процесів означає й затримку 

інтеграції особистості взагалі. Більше того, у такій педагогічній ситуації не формується ще один 

суттєвий елемент процесу об’єднання.  

Ми маємо на увазі відповідальність і, зокрема, інтегральний локус контролю. Зовнішньо 

зорієнтоване, стимул-реактивне педагогічне управління розвитком поступово привчає індивіда 

до того, що визначальними у житті й діяльності є зовнішні умови, а не внутрішні прагнення й 

переживання. Так виникає екстернальність, безвідповідальність. Це дуже шкодить завершеності 

особистості, адже відсутність відповідальності означає, що внутрішній світ не усвідомлений і 

несформований людиною. 

Традиційно початок онтогенезу особистості пов’язується з фізичним народженням 

людини, хоча в цьому випадку, принаймні, вітчизняна психологія оговорювала тезу: 

«особистістю не народжуються – особистістю стають», відсуваючи народження особистості ще 

сильніше в часі  

Емпіричні дослідження поведінки і особливостей розвитку ембріону людини дозволили 

зробити на сучасному етапі узагальнення, згідно з якими є сенс говорити про те, що «початковим 

етапом онтогенезу особистості є запліднення. Однак нам здається, що цей момент, насправді, не 

можна вважати відпочатковим, оскільки в цьому випадку розривається первісна біосоціальна 

єдність нужди як фактору збереження дійсної наступності в існуванні особистості як 

представника роду «людина». 

Першим етапом онтогенезу особистості ми вважаємо особливу соціальну ситуацію 

взаємодії двох люблячих осіб протилежної статі, яка спрямована, у кінцевому рахунку, на 

створення власного продовження кожного з учасників – появу нової людської істоти. Ці 
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взаємовідносини є абсолютно унікальними і невідтворюваними в принципі. Любовні стосунки 

являють собою найбільш яскравий і повний вияв нужди як всезагальної генетичної «одиниці» 

існування людської істоти. Це – унікальний випадок її опредметнення, що співпадає в часі у двох 

осіб.  

В любовних стосунках найбільш відверто, глибоко і яскраво відображаються всі сутнісні 

ознаки особистості, її життєві смисли і цінності; відбувається мобілізація і активація всіх сфер, в 

тому числі і власне організмічної.  

Таким чином, перший етап онтогенезу відбувається, на перший погляд, зовсім без 

особистості. Але він є, багато в чому, вирішальним для неї. Тут з’єднується час: минуле, 

теперішнє, майбутнє концентрується в миттєвостях і майбутнє стає  вирішальним. Ідеальне 

(психічне, соціальне) має в такому випадку набагато більшу силу, воно стає біологічним, 

втілюючись в матеріальні процеси і упорядковуючи, структуруючи, спрямовуючи їх.  

Ми бачимо, що мова йде, власне, про важливий механізм онтогенезу: нужда актуалізує 

внутрішнє (ідеальне), надає йому якості дійсної реальної сили, яка, об’єднавшись з подібною 

силою люблячої істоти, визначальним чином змінює матеріальні процеси. Крім того, в цьому 

механізмі дуже суттєвим є фактор інформації – динаміка нужди забезпечує передавання 

історико-спадкової інформації через батьків (актуалізуючись в їх особливому стані) в майбутнє 

через дитину.  

Описаний механізм онтогенезу («нужда», – вихідна інтенція  взаємостосунки в 

особливому психічному стані, – «соціальне» сексуальний контакт, – «біологічне» нова істота, – 

«особистість»), як видно, є таким, що прямо суперечить механізму, відкритому Фрейдом, і 

механізму інтеріоризації. На відміну від Фрейда, ми вважаємо, що дійсно первинним є якраз 

соціальне, контакт двох особистостей, тобто – істот виключно культурно-історичних. Що ж до 

інтеріоризації, можемо відзначити, що первинним і відпочатковим в народженні особистості є 

якраз не інтеріоризація, а екстеріоризація (якщо вже користуватися цією термінологією), тобто – 

вияв внутрішнього світу (внутрішніх умов – С.Л. Рубінштейн) і оформлення в цьому бурхливому 

вияві принципово нового утворення. Це і означає, що особистість починається з любові. 

Другим етапом онтогенезу є, власне, запліднення. Ми вже бачимо, що це не є виключно 

біологічний, натуральний процес, адже він укорінений у попередньому, соціальному 

взаємовідношенні і через нього, – взагалі у всіх поколіннях, в історії як такій. Сам процес 

запліднення є цікавою моделлю для розуміння різних рівнів взаємодії. Адже він, власне, і являє 

собою взаємодію (тобто – соціальне) на рівні клітин.  

Таким чином, два перших етапи проходять «під знаком» взаємодії, спрямованої на 

народження твору. 

Соціальний аспект нужди явно переважає і (знову до Фрейда) соціальне аж ніяк не 

подавляє, не «стискає» прояв натурального. Навпаки, воно лише й є єдиним можливим шляхом, 

способом цього прояву.Може здатися, що розгляд онтогенезу ми почали задовго до того, як 

особистість з’являється і стає фактом існування. Але це – лише здається. Любовні стосунки, 

породжені, в тому числі, і бажанням свого продовження (бажанням мати дитину), викликають 

появу очікувань. Це – бажання, образи, мрії, планування: і в них вже є майбутня особистість.  

Так, в реальних, суто матеріальних процесах, що тут описані, її ще нема, вона – 

очікування й потенція, але від цього, як не дивно це звучить на перший погляд, вона не є менш 

реальною! Екзистенціальна психологія дуже ґрунтовно і аргументовано доводить, що світ 

внутрішній (Eigenwelt) є ніяк не менш реальним для людини, ніж зовнішній, матеріальний світ, 

що її оточує (Umwelt). Це – її світ, а значить він – найбільш реальний.  

І дитина, що вже існує в світах люблячих істот – не є фантомом і маревом, вона – сама 

реальність для цих людей: вона – існує. І це означає, що початок, дійсно, саме тут, і немає 

ніякого протиріччя: адже, говорячи про зрілу особистість, ми дуже чітко і сміливо говоримо, що 

головне в її ознаках – не зовнішній вигляд, а те, що за ним, тобто – ідеальне, психічне.  

То чому ж ця логіка не повинна працювати в такому випадку? Адже коли люблячі люди 

думають про свою майбутню дитину, вони її відчувають, переживають, якось співвідносять своє 

життя з нею – майбутньою, планують її майбутнє, думають над ім’ям, статтю, над тим, де вона 
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буде жити, як виховуватиметься, як зміниться їх життя і т.д., і т.п. Це – цілий світ, і зовнішня 

поведінка стає такою, ніби вона, ця дитина, вже є. 

Ще одне суттєве зауваження щодо перших двох етапів онтогенезу особистості. 

Безумовно, в цих процесах певне значення має випадковість (знайомство і контакт двох осіб, їх 

соціальні особливості і приналежність, – це, так би мовити, – макрорівень взаємодії; умови 

середовища всередині організму матері, спадкові ознаки, генотип в цілому, – мікрорівень), але ні 

в якому разі ми не можемо говорити, що тут упорядкованість народжується з хаосу.  

Насправді, все упорядковане – і соціально-історичний досвід, і організмічні тенденції, і 

генотипи батьків. Тобто, упорядкованість народжується з упорядкованості. Вона, безумовно, 

нова, але вона, водночас, і продовження. Отже, модний нині вираз «порядок з хаосу» зовсім не 

стосується генези людської істоти. 

Третій етап являє собою процес ембріогенезу (пренатальний розвиток), який включає в 

себе дві фази – розвиток ембріона і плоду. На цьому етапі відбуваються суттєві зміни, і зовсім 

недаремно він продовжується досить довгий час. Нужда вперше тут з’являється у своїй новій, 

індивідуальній формі. Її прояв знаменує початок саморозвитку нової уокремленої живої істоти.  

Психологія в останні роки досить багато уваги приділяє дослідженню пренатального 

розвитку людської дитини (головним чином, йдеться про зарубіжні емпіричні роботи). Факти, 

отримані в цих дослідженнях, засвідчують, в цілому, що психічні функції з’являються у людини 

вже у внутріутробному періоді (сенсорні, емоційні, зачатки поведінкових реакцій). Для нас, у 

контексті застосування генетико-моделюючого методу аналізу, важливо відзначити наступне. В 

цей період різко зростає різноманітність форм взаємодії людської істоти, що розвивається. 

Нужда, як вже зазначалося, спонукає саморозвиток, який реалізується, з одного боку, у 

хронологічно виваженій і структурно визначеній послідовності закладання і початку розвитку 

органів і їх систем, які, функціонуючи, породжують власне психічну реальність. Ця 

хронологічна і просторова упорядкованість давно помічена біологією, але таємниця її 

залишається нерозгаданою.  

Звідки виникає така чітка синхронія? Ми вважаємо, що відповідь слід шукати, 

об’єднавши це явище з іншим, теж давно поміченим: за законом Геккеля – Мюлера ембріогенез є 

коротким повторенням філогенезу. Знову ми маємо справу з інформаційним відгалуженням 

нужди, тепер вже як самостійної індивідуальної сили: синхронізованість зумовлена історичним 

корінням і досвідом.  

Фактично, нова форма прояву нужди призводить до диференційованості вихідної одиниці 

нового життя (зиготи), починається процес складної взаємодії між окремими компонентами 

структурованої цілісності, що зароджується і розвивається. 

Така цілісність знаходиться, в той же час, у складній взаємодії з материнським 

організмом. І тут вже задіяні всі канали взаємостосунків – хімічні, фізичні, біологічні, психічні. 

Зародження і розвиток виявляються синхронізованими у часі із взаємодією з іншою істотою – 

мамою. Це – перший рівень, власне, соціального контакту, адже «контактер» – соціальна істота, 

зріла особистість.  

Мабуть, це не усвідомлюється і не осмислюється плодом, але досвід в якихось формах, 

безумовно, набувається і залишається: і спільне використання необхідних речовин, і 

нейровзаємодія і ще багато іншого. Мати, водночас, виступає і як посередник перших актів 

взаємодії людини, що визріває в ній, з зовнішнім середовищем. Емпіричні дані говорять, що біля 

шостого місяця пренатального розвитку дитина чує звуки і емоційно реагує на них. І чує вона 

перш за все мамин голос, а інтонації і гучність його виявляються співвіднесеними (біохімічно) із 

психічним станом матері. Так з’являється готовність до подальшої взаємодії. 

Описані етапи онтогенезу являють собою процес взаємодії філогенії і онтогенії і 

специфічного переходу першої в другу завдяки нужді. Це є початок особистості (у формі 

індивіда), механізми якого пов’язані з функціонуванням нужди як вихідної сили, що зумовлює 

з’єднання спадковості і взаємодії. Соціальне є первинним, а отже первинною є й психіка (адже 

соціальне завжди є продуктом психічного).  
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Таким чином, ми не можемо говорити про виникнення особистості як про окремий акт: 

вона має глибокі витоки в філогенії і спадковості, які передаються через любовну взаємодію 

батьківської пари. Крім того, особистість «проходить» ряд специфічних взаємодій і метаморфоз 

під час пренатального розвитку. Тому вона «починається» задовго до фізичного народження, і 

тому вже новонароджена дитина обов’язково має певну історію свого існування і розвитку.  

І, головне, це є людська дитина (особистість) відпочатково: світ культури є об’єктом її 

взаємодії вже в пренатальному періоді, а, водночас, сама вона є об’єктом впливу цього світу вже 

на перших двох етапах онтогенезу. Вона, власне й започатковується як твір людських нужд, 

людей. 

Цікавим наслідком цього складного шляху ми вважаємо розвиток готовності дитини до 

життя в світі, поза материнським організмом. Вона виявляється готовою до цього не лише 

фізично, але й психологічно теж. Західна психологія в останні роки отримала багато фактів, що 

засвідчують цю готовність. Перерахуємо деякі з них.[5]. 

В цілому, знайомство з зарубіжними джерелами засвідчує революційні зрушення в 

емпіричному дослідженні психології новонароджених дітей, і всі дані свідчать, власне, про одне 

– фізично народжується не просто жива істота класу ссавців – народжується людина, 

особистість. Вона готова до зустрічі зі світом, і нам здається, що ця зустріч є бажаною. В світлі 

сказаного і нових емпіричних даних, ми скептично дивимося на трагічно-драматичні інтонації 

опису «кризи народження».  

М’яко кажучи, трагізм явно перебільшений і негативно метафоризований. Дитині боляче 

виходити в світ, і вона дуже кричить на початку... Але чи так вже боляче? І чи не кричить вона, 

заявляючи своє право на цей світ і залишаючи в ньому цим криком перший відбиток нового Я? 

Здається, техніка експериментування (західна психологія) дозволить дуже скоро відповісти на ці 

питання (наприклад, ступінь гостроти больових відчуттів, або параметри емоцій), і чомусь 

уявляється, що ніякого сильного трагізму ми не знайдемо – була б поруч жива мама! 

Дитину, яка прийшла в цей світ, Марія Монтессорі дуже влучно назвала «духовний 

ембріон». Перше дійсне зіткнення дитини з зовнішнім світом... «В цьому випадку, – зазначає 

Монтессорі, – можна говорити не просто про важкий, а про вирішальний момент в долі людини. 

Саме в цей період в людині прокидаються сили, які повинні будуть скеровувати 

широкомасштабну створюючу діяльність дитини – духовного ембріона» [7, с. 123]. Але ці сили 

треба викликати, і в такому випадку слід говорити про те, що викликаємо їх ми – люди, що 

оточують дитину.  

«Соціальне запліднення», – так, нехай і дещо метафорично, але точно, називаємо ми цей 

важливий етап онтогенезу особистості. Так, дитина виявляється підготовленою до цього етапу, 

крім того, прямо з початку її життя в світі прямо-таки бурхливо (вибухово!) розвивається 

пізнавальна сфера, але це все не є сутністю. Нужда породжує ще одну нову форму взаємодії, і – 

дивовижну форму. Хоча дитина стає автономною істотою, вона зберігає всі форми взаємодії, які 

існували до народження. І фізичний відрив від матері зовсім не означає припинення взаємодії, 

яка була – вона залишилась в досвіді, прийняла нові форми. Але нужда виходить на новий оберт 

спіралі – починається привласнення світу (привласнення як переведення у своє власне). 

Нова форма взаємодії являє собою безпосередні і відкриті стосунки з іншими людьми, 

перш за все з батьками. Це й виявляється вирішальним. Нужда починає розгалужуватися на 

потреби, «зустрічаючись» з відповідними об’єктами, і ці потреби одразу є людськими. Це перше. 

Підкреслимо – в новонародженого всі потреби й одразу є людськими, вони, власне, тому й 

стають потребами, що регулюються соціально. 

Друге, це світ взаємостосунків з людьми. Мати проявляє випереджуючу ініціативу – вона 

бачить те, чого ще немає в поведінці дитини, але, реагуючи на дійсну поведінку, коригуючи її, 

показуючи дитині своїм станом, відношенням, мовленням – чого від неї чекають, вона активно 

формує рух і отже – саму особистість. Мати мимовільно ставить дитину в діалогічну, активну 

позицію по відношенню до себе, тому що інакше, виявляється, просто неможливо.  

Особистість виявляється у взаємодії, і в ній же вона формується. Так, вона відпочатково 

самоінтенціональна, вона – само-розвивається, але дуже швидко виявляється, що треба йти 
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разом. І це – приємно, результативно, цікаво і зручно. Дитина дуже рано демонструє радість від 

контакту, тому що лише в ньому вона здійснюється. Активно, загострено спрямована на 

дорослих, дитина привласнює соціальний досвід, наслідуючи їхні взаємостосунки, але в аспекті 

цих стосунків дитина виходить в суб’єктно-центровану позицію і «від себе», як від центру 

активності, ставиться до дорослих, і саме тут, в цьому процесі, вона стає вперше дійсною 

особистістю як суб’єктом; починає формуватися самість.  

В цьому сенсі, з точки зору соціальної позиції дитини (їй ще неможливо усвідомити 

ставлення дорослого до себе, але вже легко фіксувати стосунки між близькими дорослими), ми 

говоримо, що суттєвішим для її розвитку є міжособистісні стосунки близьких дорослих – адже 

вони – об’єкт привласнення. Це важливіше і з боку психологічного тла розвитку – саме дорослі 

можуть створити атмосферу любові. Дитина активно охоплює світ, «захоплюючи» і 

накопичуючи враження, які складають досвід і є підґрунтям для внутрішнього світу. 

Але цей світ не виникне без мови. Істота стає культурною через те, що вона 

«запліднюється» цим світом опосередковано, через символ. Головна здібність людини – 

символізувати світ, – засвоюється нею через контакт і спілкування з іншою людиною. Так 

створюється внутрішній світ і виникає Я: соціально відтворена функція взаємодії дорослих, що 

були пращурами дитини. Поява Я означає, що дитина зрозуміла сутність інших людей як Я, вона 

увійшла в контекст цього життя. Плин життя дитини набуває рефлексивно і суб’єктно 

забарвленого стану.  

Вираз «Я сам» означає, що дитина усвідомила себе і баланс дихотомічної пари 

біологічного і соціального в нужді порушився. Це і означає, що відбулося соціальне запліднення. 

Тепер з’являється необхідність автономної взаємодії зі світом – адже розвиток психіки не 

здійснюється іншим шляхом. І дитина активно відтворює світ, використовуючи культурні 

засоби, перш за все мовленнєві. Це – шлях вростання в культуру, і ми вважаємо, що найбільш 

адекватно його зрозуміла культурно-історична теорія. Найголовніше, що відбувається при цьому 

– виникнення нових психологічних органів – особливих міжфункціональних систем (Виготський 

назвав їх вищими психічними функціями).  

Особистість структурується. Цікаво, що ж це означає реально. Покажемо це явище тільки 

на прикладі пізнавальної сфери. В дійсності, виникнення психологічного органа означає, що 

психічна функція перестає бути прив’язаною до певної сенсорної системи. Це дуже примітивно і 

неправильно, коли сприймання, наприклад, пов’язується тільки з відповідним аналізатором: 

особистісне сприймання (сприймання як вища психічна функція) здійснюється за допомогою 

всієї психіки, тобто, особистості. 

Цей етап онтогенезу продовжується до підліткового віку. З точки зору вихідного 

генетичного протиріччя – біосоціальної нужди, він є плинним періодом накопичення 

соціальності. Цей період дуже непогано досліджений, і ми не будемо зупинятися на ньому в 

деталях, але зазначимо, що в кінці його нужда знову «виходить на сцену» і в зовсім новій 

важливій ролі. 

В підлітковому віці знову виявляється цілісність нужди в унікальній дивовижній 

синхронізації біологічного і соціального. Статеве дозрівання означає «вихід» особистості на 

сутнісний етап розвитку – готовність до власного продовження: через любовні стосунки з іншою 

людиною нужда тепер може опредметнитися в твір – інший організм і – продовжитися.  

Ця кардинальна готовність, виявляється, існує в єдиному ансамблі з бурхливим 

психосоціальним розвитком: поява розвиненої самосвідомості, засвоєння соціальних ролей, 

готовність до життєвого самовизначення, наявність перспективних життєвих планів – далеко не 

повний перелік сутнісних психологічних новоутворень вікового періоду розвитку, що співпадає 

соціально в західній культурі з навчанням дитини в середніх і старших класах (підлітковий і 

ранній юнацький вік, – в понятійному тезаурусі вітчизняної науки).  

Знову ми зустрічаємось з унікальною єдністю нужди: не слід сперечатися, що важливіше 

в підлітковому віці – сексуальне дозрівання чи виникнення сутнісних психологічних 

новоутворень. Вони – збалансовані і скоординовані у часі і просторі, тому що йдеться про дуже 
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відповідальну річ: готовність до продовження себе як істоти співпадає з готовністю до 

повноцінного і ефективного соціального існування – життєвого шляху.  

Лише цією єдністю може бути забезпечена «спіральність» руху нужди, коли кожний 

наступний крок означає – розвиток, на інший, більш високий щабель. Ми підійшли до того, з 

чого, власне, розпочинали – до відтворення собі подібних. Особистість у дійсному сенсі стає 

суб’єктом власного життя. Цей етап надзвичайно важливим. Тим більше, що подальший 

розвиток особистості, ми, власне, не вважаємо онтогенезом в дійсному сенсі слова. Людина сама 

визначає подальший рух, виникає цікавий «діалог» особистості і нужди, яка лише зрілою 

людиною усвідомлюється як така. І це вже – не онтогенез, а власний життєвий шлях і 

становлення себе.  

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Результати численних як 

зарубіжних, так і вітчизняних досліджень свідчать: провідний шлях наукового психологічного 

пізнання пролягає в площині дослідження цілісного життєвого шляху людини від народження до 

смерті, з урахуванням найбільш вірогідних й притаманних тому чи іншому типу особистості й 

індивідуальності варіантів вибору способів його проживання .  

Онтогенез особистості починається значно раніше, ніж вона народжується фізично. Його 

початок - опредметнення - втілення нужд двох осіб, що люблять одна одну. Нужда є вихідним 

енергетичним началом особистості, біосоціальним за своєю природою. Перспективним надалі 

вважаємо висвітлення генетико-психологічної проблеми структури особистості та джерел її 

активності. 
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С.Д. Максименко. Развитие личности - развертывание или новообразование?  
В статье представлена авторская концепция развития личности. Теоретико-

методологический анализ выявил противоречие в понимании развития личности: с одной 

стороны, оно трактуется как развертывание внутреннего плана (программы), с другой - как 

приобретение психических новообразований в активной распределенной деятельности. 

Осуществлен анализ этих противоречий. Приведена общая характеристика основных линий 

развития личности. Автором обосновано, что первым этапом онтогенеза личности является 

особая социальная ситуация взаимодействия двух любящих людей противоположного пола, 

которая направлена на создание собственного продолжения. Важным механизмом онтогенеза 

определена нужда. Следующими этапами онтогенеза определены оплодотворение, эмбриогенез, 

рождение. Описанные этапы онтогенеза представляют собой процесс взаимодействия 

филогении, онтогении и специфического перехода первого процесса во второй благодаря нужде. 

Автор аргументировано определяет это началом личности. Этот этап онтогенеза длится до 

подросткового возраста. Дальнейшее развитие личности определено как собственный 

жизненный путь и становление себя. 

Ключевые слова: эпигенез, новообразование, нужда, онтогенез, личность, личностное 

развитие, развитие, развертывание, становление 

S.D. Maksimenko. Personality development - step development or new formation?  
The author's concept of the personal development is presented in the article. Theoretical-and-

methodological analysis revealed a contradiction: on the one hand, the understanding of a personality 

development is treated as a step development of the internal plan (program), on the other − as an 

acquirement of a new mental formation in the stirring divided activities. Analysis of these 

contradictions is given. The author indicates that a personality develops in the form of  

becoming. General characteristics of the main lines of a personality development are described − 

development of a personality relations with the outside world, development of a personality 

significance, development of a personality integration. It is noted that traditionally the beginning of a 

personality ontogenesis is associated with a physical birth of a human. The author proves that the first 

stage of a personality ontogenesis is a special social situation of the interaction between the two loving 

people of the opposite sex, which aims to create an own procreation. The need is defined as an 

important mechanism of the ontogenesis, which actualizes the internal (the ideal), gives it qualities of 

the real strength. The need is treated as a controversial original unity of the biological and the social, 

which determines a personality existence. Next stages of the ontogenesis are the impregnation and the 

embryogenesis, the birth. It is emphasized that a personality reveals in the interaction, and it also 

develops in it. The described ontogenesis stages represent an interaction of the phylogeny, ontogeny 

and specific transition of the first process into the second due to the need. The result of the complex way 

is development of a child readiness for life in the world, outside the mother's body. The author 

reasonably defines it as a rise of the personality. This ontogenesis phase continues until the 

adolescence. The further development of a personality is identified as an own track and becoming self. 

Key words: epigenesis, new formation, need, ontogenesis, personality, personal development, 

development, deployment, formation 

 

 

УДК 159.92 

МОРАЛЬНО-ЦІННІСНЕ ПАРАДИГМАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ   

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ ХХ СТ. 

Турбан В.В. 
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