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Dovgan N.O. Social dialogue and its purpose in relationships between generations. The 

article presents the theoretical analysis of possibilities of the social dialogue in direct and indirect 

forms at different levels of subject-subject interactions: macro (social dialogues between the state 

and the civil society), meso (as communicative interactions of social groups, civic, professional, 

ethnic and political organizations), micro (individual communications), where acts for functioning 

of social relations as social partnerships determine stabilization opportunities and developmental 

prospects. Possibilities are discussed to use the social dialogue in relationships between generations 

(parents-children) as an optimal form for development and regulation in the communicative space 

of social group interactions, as the social dialogue is a complex system capable for self-organization 

and self-development that ensures effective communication and promotes mutual understanding 

between generations through understanding of motives, values, world view of different generations. 

The meaning of the "social" dialogue term is revealed as the one that finds social specifics of social 

subsystems and makes it possible to solve the problem of personal and social relations through in-

terlocutory space organization. The necessity to develop dialogue techniques, to form dialogueness 

as an actual quality, to estimate skills for adequate understanding of communicative intentions in a 

family and the society, as well as in time and space is substantiated.  

 

УДК 159.922 

Дригус М.Т. 

КОНЦЕПЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ Г.С. КОСТЮКА У 

ПАРАДИГМІ ОСОБИСТІСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
Дригус М.Т. Концепція психічного розвитку Г.С. Костюка у парадигмі особисті-

сної ефективності. У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз концепції психічно-

го розвитку Г.С. Костюка у парадигмі особистісної ефективності. Розкрито стрижневі про-

блеми детермінації психічного розвитку, в яких проектуються засадничі ідеї становлення 

особистісної ефективності. Висвітлена роль середовища – природного, предметного та суспі-

льного, а також внутрішніх умов психічного розвитку. Констатовано, що вчений інноваційно 

охарактеризував дитину як активного діяльнісного суб’єкта власного саморозвитку. 

З’ясовано статус ідеї саморозвитку та саморуху особистості, ідеї керування особистістю вла-

сним психічним розвитком у парадигмі особистісної ефективності.  

Ключові слова: особистість, розвиток, саморозвиток, саморух, особистісна ефектив-

ність, генеза, освітній простір. 

Дригус М.Т. Концепция психического развития Г.С. Костюка в парадигме лич-

ностной эффективности. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ кон-

цепции психического развития Г.С. Костюка в парадигме личностной эффективности. Рас-

крыты стержневые проблемы детерминации психического развития, в которых проектиру-

ются основополагающие идеи становления личностной эффективности. Освещена роль сре-

ды – природной, предметной и общественной, а также внутренних условий психического 

развития. Констатировано, что ученый инновационно охарактеризовал ребенка как активно-

го деятельностного субъекта собственного саморазвития. Определен статус идеи саморазви-
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тия и самодвижения личности, идеи руководства личностью собственным психическим раз-

витием в парадигме личностной эффективности. 

Ключевые слова: личность, развитие, саморазвитие, самодвижение, личностная эф-

фективность, генезис, образовательное пространство. 

 

Постановка проблеми. Концептуальне бачення сучасного вітчизняного 

освітнього простору у парадигмі особистісної ефективності – одна зі стрижне-

вих тенденцій психологічного супроводу його трансформаційних процесів. 

Проблема особистісної ефективності є значущою для ключової системи взає-

модії “учень – вчитель”: “школяр як особистісно ефективний суб’єкт учіння” і 

“вчитель як особистісно ефективний суб’єкт професійної діяльності”. Продук-

тивність наукових розвідок проблеми особистісної ефективності з необхідністю 

вимагає звернення до теоретико-методологічних надбань вітчизняної психоло-

гічної думки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема особистісної ефек-

тивності у сучасному освітньому простору є предметом уваги вітчизняних нау-

ковців. Зокрема, у новітніх наукових теоретико-експериментальних досліджен-

нях означена важливість парадигми особистісної успішності суб’єкта учіння в 

освітньому просторі (С.Д. Максименко); з’ясовано засади вивчення категорії 

“особистість” та її ефективності у раціогуманістичній перспективі (Г.О. Балл); 

показано розвиток в українській психології провідних ідей Г.С. Костюка 

(Л.З. Сердюк); здійснено аналіз теоретико-методологічного підґрунтя дослі-

дження становлення особистісної ефективності учнів (М.Т. Дригус). У теорети-

ко-експериментальній площині здійснено дослідження оцінкових ставлень та 

рефлексії як механізмів особистісної ефективності учнів, а також встановлено 

їх особливості у мікро- та макрогенетичній проекціях на різних етапах онтоге-

незу – у молодшому шкільному та підлітковому віці (Н.І. Мусіяка, І.В. Яворсь-

ка-Вєтрова)[1; 5; 6; 7; 8; 11].  

Мета статті – вперше здійснити аналіз концепції психічного розвитку 

Г.С. Костюка як підґрунтя дослідження проблеми особистісної ефективності. 

Виклад основного матеріалу. Теоретико-методологічним підґрунтям 

вивчення проблеми особистісної ефективності є концепція психічного розвит-

ку, розроблена фундатором вітчизняної психології Г.С. Костюком зі стрижне-

вою ідеєю саморозвитку та саморуху особистості. Зазначимо, що власний кон-

цептуальний підхід до проблеми психічного розвитку Г.С. Костюк репрезенту-

вав ще у першій половині XX ст., в розгорнутій доповіді “Про роль спадковості, 

середовища і виховання у психічному розвитку дитини” на республіканській 

науковій конференції з педагогіки і психології (29 січня – 4 лютого 1940 р. в м. 

Києві) [2]. Розробку цієї проблеми Г.С. Костюк не полишав протягом усього 

творчого життя. Цілісну картину концептуального підходу вченого до пробле-

ми психічного  розвитку представлено в його фундаментальних працях “Про 

роль спадковості, середовища і виховання у психічному розвитку дитини” 

(1940 р.), “Розвиток і виховання” (1967 р.), “Навчання і розвиток особистості” 

(1968 р.), “Навчання і психічний розвиток учнів” (1979 р.) [2; 3].   



189 
 

Заслуга вченого полягає передусім у тому, що він уперше не лише в укра-

їнській, а й у світовій психології, долаючи механістичне розуміння детермінації 

психічних явищ, створив концепцію психічного розвитку дитини, її саморуху, в 

якій заклав підґрунтя детермінації особистісного розвитку або, за його висло-

вом, розвитку дитячої особистості.  

Ключова площина розгляду сутності психічного розвитку, якій 

Г.С. Костюк приділив велику увагу, є проблема його детермінації. Розвиток – 

“детермінований, причинно обумовлений процес”. На переконання вченого, 

детермінація психічного розвитку зростаючої особистості – це “корінна про-

блема” у психології.  

Які ж проблеми детермінації психічного розвитку є підґрунтям концепту-

ального підходу Г.С. Костюка і в яких імпліцитно проектуються засадничі ідеї 

щодо становлення особистісної ефективності?  

Учений значну увагу приділяє розкриттю ролі середовища в детермінації 

психічного розвитку дитини, аналізуючи природне, предметне та суспільне се-

редовище. У контекст його розгляду включено принципово новий ракурс – кон-

цепт “середовище психічного розвитку дитини”. Стрижневі ідеї ученого щодо се-

редовищної детермінації по-новому визначали статус дитини в середовищі. 

Ідеї Г.С. Костюка щодо системи “середовище – дитина”: 

- “Середовище дитини не незмінне. Воно змінюється через свідому практичну 

діяльність дорослого покоління” [2, с. 25]; 

- “Середовище дитини не незмінне ще й тому, що вона сама почасти (безпо-

середньо або посередньо) впливає на нього і веде до його змін” [2, с. 25];  

- “Середовище дитини змінюється і з того погляду, що з віком розширюється 

і змінює свій зміст коло тих умов, які впливають на її життя і розвиток... 

Змінюється особистість дитини, отже, змінюються середовищні умови її розви-

тку” [2, с. 26]. 

Даючи змістовну характеристику середовища психічного розвитку дити-

ни, учений розкриває принципово нове концептуальне бачення проблеми. “Се-

редовище психічного розвитку дитини теж не можна розглядати чисто зовніш-

ньо, як механічну сукупність зовнішніх обставин. Треба брати його в зв’язку з 

тим, як це середовище відбивається в свідомості дитини, які думки, почуття, 

прагнення, інтереси в ній збуджує. Треба розглядати його в зв’язку з дійовим 

ставленням самої дитини до цього середовища, до тих чи інших його умов, до 

навколишніх людей. Від того, як заломлюється середовище в дитячій свідомос-

ті, залежить і вплив його на розвиток дитини” [2, с. 26]. 

Отже, заперечуючи механістичний погляд на середовищну детермінацію, 

Г.С. Костюк першим включає особистісну детермінацію в її контекст – це став-

лення дитини до навколишнього світу, ставлення до діяльності, ставлення до 

інших у міжсуб’єктній взаємодії. Учений наголошує: “...треба розглядати вплив 

цього середовища на дитину не як механічний вплив, а в зв’язку зі ставленням 

до нього самої дитини, у зв’язку з її діяльністю, у зв’язку з конкретними стосу-

нками з нею навколишніх людей” [2, с. 27]. Тобто непересічним є ракурс розг-

ляду цієї проблеми включення дитини в навколишнє середовище. Учений ана-
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лізує середовище з одного полюса причиновості – крізь призму складної систе-

ми ставлень, взаємовідносин зростаючої особистості з цим середовищем, – і 

водночас з іншого – зустрічної зумовленості дитячою свідомістю – з огляду на 

те, “як це середовище відбивається в свідомості дитини”.  

Принциповим був погляд на статус дитини в навколишньому середовищі. 

Це розгляд дитини як активного діяльнісного суб’єкта, характерною ознакою 

якого є “дійове ставлення самої дитини до цього середовища”. Для порівняння 

наведемо тезу К. Коффки з цього приводу, який у фундаментальній праці “Ос-

нови психічного розвитку” (яку на той час визнавали “найвищою вершиною 

європейської психології”) наголошував, що розвиток “визначається іманентни-

ми законами, дуже мало залежними від дій індивідуума” [4, с. 30].  

У розв’язку проблеми детермінації, Г.С. Костюк чітко окреслив своє за-

вдання: “правильно поставити і розв’язати питання про основні умови психіч-

ного розвитку дитини” [2, с. 3]. Важливим для розуміння сутності психічного 

розвитку є виокремлення у концептуальному понятті “умови розвитку” такої їх 

сутнісної ознаки, як “внутрішні умови”. У цьому сенсі особливого значення для 

концептуального бачення проблеми становлення особистісної ефективності на-

буває ініціювання ученим розгляду ролі внутрішніх умов у процесі психічного 

розвитку дитячої особистості: “У процесі життя і діяльності дитини, визначува-

ному її вихованням, змінюються і розвиваються внутрішні умови її психічного 

розвитку (курсив наш. – М. Д.)” [2, с. 32]. Як видно з наведеного вище, 

Г.С. Костюк, виокремлюючи внутрішні умови психічного розвитку, диферен-

ціює їх перебіг: умови “змінюються і розвиваються”. Цим самим він визначає 

одну з найважливіших сутнісних рис концептуального бачення психічного роз-

витку дитини – необхідність розмежування концептів “зміна” і “розвиток”. 

“Вже всяке засвоєння нового досвіду, утворення нових навичок і вмінь, веде до 

деякої зміни попереднього стану дитячої особистості. Але не всяка зміна є роз-

виток” [2, с. 32] – такий принципово лаконічний висновок робить учений. Він 

привертає увагу до того, що навіть набуття нового досвіду, нових навичок і 

вмінь дитячою особистістю, хоч і зумовлює певні в ній зміни, однак вони не є 

розвивальними. 

Самобутність бачення проблеми психічного розвитку віддзеркалюється у 

принциповій незгоді Г.С. Костюка з тогочасними панівними підходами у зару-

біжній психології. Він чітко висловлює свою точку зору: “Розвиток не зводить-

ся до утворення навичок, звичок, як твердить Торндайк і інші біхевіористи, або 

до простого збагачення дитячої пам’яті” [2, с. 32].  

Новаторським є розкриття сутнісних рис розвитку особистості: “Справді 

засвоєні знання стають здобутком особистості, яка розвивається, ведуть до які-

сної зміни її психічного життя, до прогресивного руху від нижчих форм свідо-

мості до вищих, які виявляються в новому типі її зв’язків з навколишнім світом 

(курсив наш. – М.Д.)” [2, с. 32]. Учений виокремлює генералізовану й водночас 

результівну рису розвитку: “знання стають здобутком особистості, яка розвива-

ється”. Привертає увагу той факт, що не лише вказано на сутнісні риси розвит-

ку, а й кожна з цих рис супроводжується змістовним її означенням: “якісні змі-
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ни” психічного життя, “прогресивний рух” від нижчих до вищих форм свідомо-

сті, “новий тип” зв’язків особистості з навколишнім світом. 

Підсумовуючи, учений послідовно означує провідні риси самого процесу 

розвитку, акцентуючи на його безперервності, створенні нових внутрішніх 

умов, наявності не просто перспективи, а й її якості, а саме –розширення: “От-

же, в процесі розвитку безперервно створюються нові внутрішні умови для са-

мого розвитку, а в зв’язку з тим розширюються і його дальші перспективи” [2, 

с. 32]. Вихідна ідея створення нових внутрішніх умов є ознакою продуктивного 

перебігу процесу розвитку, яке слугує підґрунтям для становлення особистісної 

ефективності в онтогенезі.  

Розкриваючи поняття “розвиток дитячої особистості”, учений висуває те-

зу про “розвиток дитини як її саморух” і кладе її в основу особистісної детермі-

нації. Це був протилежний підхід до панівних у європейській і світовій психо-

логії підходів (К. Коффка, Е. Торндайк, В. Штерн), в яких, як відомо, закони 

саморуху було виключено. Наголосимо, що поняття саморуху особистості, яке 

Г.С. Костюк ставить у центр свого підходу, є ключовим у цілісній концептуа-

льній побудові психічного розвитку дитини. “Тільки розуміючи розвиток дити-

ни як її саморух, ми можемо успішно керувати цим процесом”, – підкреслює 

учений [2, с. 32].  

Стрижневою концептуальною тенденцією процесу розвитку Г.С. Костюк 

називає появу вищих його етапів з новим змістовним спрямуванням – основни-

ми життєвими цілями і розвинутою регулятивною сферою. Ось як розкриває 

учений цей період процесу розвитку, який сприяє виникненню “вищих форм 

саморуху особистості” та дає їм всебічну характеристику: “У цьому ж процесі 

створюються передумови для виникнення на вищих його етапах основних жит-

тєвих цілей, які починає ставити перед собою індивід, що розвивається, відпо-

відно скеровуючи свою діяльність. Виникають вищі форми саморуху особисто-

сті, що розвивається, які виявляються в її свідомій цілеспрямованості, у праг-

ненні працювати над собою, виробляти в себе ті чи інші властивості, керуючись 

певним ідеалом, підкоряти своїй владі гру сил своєї власної природи” [2, с. 32]. 

У наведеному вище одночасно антиципійовано ідею особистісної ефективності, 

а також імпліцитно розкрито процес її становлення. Отже, психологічними 

ознаками вищих форм саморуху особистості в процесі її розвитку є, за Г.С. Ко-

стюком, належний рівень розвитку свідомості та самосвідомості, розвинута 

здатність до цілепокладання, розвинуті мотиваційні інтенції до самовдоскона-

лення, виховання особистісних рис, зокрема, цілеспрямованості, та розвинутої 

регулятивної сфери. 

Даючи характеристику саморозвитку з концептуальною ідеєю саморуху й 

розкривши ознаки “вищих форм саморуху особистості”, учений висуває ще одну 

засадничу ідею, зазначаючи: ”При такій цілеспрямованості особистість до певної 

міри сама починає керувати своїм власним психічним розвитком” [2, с. 32]. Озна-

чена Г.С. Костюком ідея появи в особистості здатності до “керування своїм влас-

ним психічним розвитком” є водночас і стрижневою ознакою продуктивного ста-

новлення особистісної ефективності в процесі онтогенетичного розвитку. 
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Важливим внеском Г.С. Костюка у проблему психічного розвитку дитини є 

виокремлене ним питання внутрішніх суперечностей. З огляду на значущість цієї 

проблеми, Г.С. Костюк вважає за необхідне наголосити: ”Психічний розвиток ди-

тини – справді її “спонтанейний, внутрішньо необхідний рух”, джерелом якого є 

самий зміст цього процесу, властиві йому внутрішні суперечності” [2, с. 32]. Зго-

дом аналіз цього спектру психічного розвитку складатиме могутній напрямок роз-

робки ученим проблеми внутрішніх суперечностей як рушійних сил розвитку. 

Увінчує концепцію психічного розвитку дитини розкриття Г.С. Костюком 

його результівної – становлення особистості. Зазначимо, що, по суті, створив-

ши концепцію ефективності в різних системах життєдіяльності дитини (про що 

йтиме мова окремо), учений означує риси ефективного особистісного станов-

лення. “Психічний розвиток – це прогресивне зростання цілеспрямованої діяль-

ності особистості, свідомої регуляції поведінки, здатності виходити за межі те-

перішнього, передбачати не тільки ближчі, а й віддаленіші результати своїх дій, 

усвідомлювати норми суспільної поведінки і ними керуватися. Чим більше роз-

вивається особистість, тим більше вона стає самостійною, відносно незалежною 

від безпосередніх впливів середовища, здатною вести свою лінію поведінки, 

здатною вчитися і працювати” [3, с. 378]. 

Інноваційність ідей Г.С. Костюка була беззаперечною: “Багатьох вражала 

тоді сміливість ідей вченого щодо розуміння психічного розвитку як саморуху 

та трактування ним своєрідності, специфічності внутрішнього світу особистості 

як такого, що має джерелом свого розвитку внутрішні суперечності і чинить 

опір зовнішнім впливам. Як відомо, на той час панував спрощений механістич-

ний підхід до розуміння внутрішнього духовного життя людини, активність 

якої та розвиток, відповідно до такого підходу, жорстко регламентується суспі-

льством (людина лише “зліпок” соціального середовища)” [9, с. 247–248]. Кон-

цептуальна характеристика процесу розвитку з ідеєю саморуху особистості, яку 

дав учений ще в першій половині ХХ ст., має настільки потужний потенціал, 

що визначає теоретико-методологічне підґрунтя вітчизняних наукових розвідок 

і донині, у ХХІ ст.    

Висновок. Концептуальний аналіз проблеми психічного розвитку, само-

бутня характеристика сутності розвитку і його конституційних ознак, плідна 

ідея саморуху і розкриття ученим виникнення і перебігу “саморуху особистості, 

що розвивається”, а також висунута ідея керування особистістю власним психі-

чним розвитком – це непересічне бачення Г.С. Костюком психологічного зміс-

ту розвитку – імпліцитно містить архітектоніку становлення особистісної ефек-

тивності. Розуміння вченим глибинних процесів психічного розвитку і здат-

ність до розкриття його сутнісних змістовних ознак становлення і перебігу є 

унікальними надбаннями вітчизняної психологічної думки.   

Продуктивність ідей концепції психічного розвитку Г.С. Костюка набуває осо-

бливого значення в наш час, коли домінантним є інтерес до пізнання внутріш-

ніх потенцій самоактивності та самотворення особистості, розвитку її здатності 

до успішної самореалізації та особистісної ефективності. У цьому контексті – 

дослідницькому і технологічному – надзвичайно актуальним є ініціювання в 
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науковому просторі педагогічної та вікової психології проблеми особистісної 

ефективності учня, виокремлення її як спеціального напрямку наукових розві-

док. При цьому саме самобутність концепції психічного розвитку дитини, ство-

реної Г.С. Костюком, розкриття ним закономірностей розвитку “зростаючої 

особистості” визначає засадничий вектор теоретико-методологічного підґрунтя 

досліджень сучасної гуманістично орієнтованої української психології. 

Перспективи наукових розвідок будуть спрямовані на розкриття структурно-

динамічних характеристик особистісної ефективності в онтогенетичному вимірі. 
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Drygus M.T. The concept of psychic development proposed by G.S. Кostiuk within the 

personal efficiency paradigm. The article presents the theoretical and methodological analysis of 

the “psychic development” concept proposed by G.S. Kostiuk within the personal efficiency ap-

proach. The core problems of psychic development determination are revealed, they reflect the 

basic ideas of personal efficiency formation. The roles of natural, object and social environment as 

well as of internal conditions for psychic development are highlighted. The scientist described a 

child innovatively as an active agent of activities aimed at his/her own self-development. The article 

emphasizes that the “personal self-movement” concept, which G.S. Kostyuk put into the centre of 

his approach, is the key to the coherent conceptual construction of children’s psychic development. 

The statuses of “self-development” and “self-movement” ideas are determined within the personal 

efficiency approach as well as the idea of person's control over his/her own psychic development. 

The conceptual analysis of psychic development, remarkable vision by G.S. Kostiuk of its psycho-

logical content, performed distinctive description of the nature of its development and constitutional 

elements, the fruitful idea of self-motion and disclosure by the scientists of origin and flow of "self-

movement of a developing personality" as well as the put forward idea of person's control over 

his/her  own psychic development, all this facts contain implicitly an architecture of personal effi-

ciency formation.  

Key words: personality development, self-development, self-movement, personal efficiency, 

genesis, educational space. 
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