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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ САМОСВІДОМОСТІ У
ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
Людська
самосвідомість
є
складним
багатоаспектним
феноменом, а тому специфічна форма її прояву стала предметом
вивчення
більшості
філософських,
гуманітарних
і
навіть
природничих наук. Проблематика вивчення даної категорії включає в
себе особливості взаємин людини з природою, дослідження процесу
мислення та світосприйняття. Така тенденція стала фактором
конструювання методологічних підходів, які аналізують даний
феномен як специфічну форму регуляції людини з навколишньою
дійсністю. Свідомість зумовлює розрізнення і виділення особистісних
якостей, думок і почуттів, мотивів прояву конкретної поведінки
людини, її інтересів та усвідомлення соціальних ролей у середовищі
спілкування.
Таке розуміння самосвідомості включає досить широкий спектр
завдань, які зумовлюються філософсько – світоглядною системою
вивчення даної проблематики та низкою теоретичних підходів:
онтогенетичного, діяльнісного та особистісного (відображаються у
будові уявлень людини про саму себе або «Я концепції»). А тому
глибокий інтерес до вивчення даного феномену інтерпретується у
наукових роботах психологів - дослідників ( Л.С. Виготського, В.Г.
Маралова, І.С. Кона, В.О. Ядова, В.В. Століна, С.В. Балея,
В.Джеймса, В.С. Мерліна, К.Роджерса).
Прихильником онтогенетичного підходу став Л.С. Виготський,
який
зазначав,
що
передумовою
формування
процесу
самосвідомості особистості слугувало розділення внутрішньої і
зовнішньої реальності, що свідчить про залежність розвитку
самосвідомості від когнітивних процесів людини[1, С 511]. Наукова
база психотерапевта В.Г. Маралова має характеристики
рефлексивного підходу, де зазначалось, що самосвідомість – це
діяльність образу «Я – концепції » як суб'єкта пізнання, в якому у
свою чергу дана структура особистості виконує саморегулюючі
функції. І.С. Кон дещо по - іншому формулює рівневу концепцію
образу «Я». Фундаментом цієї концепції І.С. Кон знаходить у теорії
диспозиційної регуляції соціальної поведінки В.О. Ядова. В цілому
образ «Я» трактувався як настановча система, оскільки установки
володіють трьома компонентами: когнітивним, афективним і
40
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похідним від перших двох - поведінковим (готовність до дій у
відношенні об'єкта) [5 ].
За емпіричними даними досліджень В.В. Століна, висвітлено ще
один аспект онтогенетичного підходу, стосовно рівневої будови
самосвідомості, заснованої на властивостях характеру та активності
людини, в межах, якої формується діяльність та її самосвідомість[4].
Зважаючи на специфіку категоріальних визначень поняття
самосвідомості
особистості
вчених
–
психологів
можна
стверджувати, що специфіка досліджуваного процесу спрямована
усвідомлення внутрішнього «Я» особистості, власних інтересів,
бажань та емоційних проявів як чинника самореалізації та
становлення особистості в цілому.
Вагомий внесок у дослідження процесу становлення та розвитку
самосвідомості особистості здійснили психологи - дослідники, які
вивчали даний феномен як результат виховного впливу та процесу
соціалізації. Зокрема польський психотерапевт С.В Балей зазначає,
що самосвідомість формується у молодшому шкільному віці у
процесі пізнання та факторів впливу навколишньої дійсності. У міру
того, якого світогляду особистість набуває у процесі морального
виховання, чуттєвого ставлення до змін сучасної реальності та
активної участі у процесах власного саморозвитку залежить
інтенсивність регуляції свідомих процесів, а саме становлення
образу «Я»[ 6 ].
Серед інших корифеїв вивчення механізмів формування
самосвідомості вагоме значення займають роботи В.С. Мерліна,
який діагностував структуру розвитку даного процесу. Згідно його
теорії
існують
чотири
фази свідомості, які перебувають у
генетичному й функціональному зв‘язку, утворюють цілісну структуру
- мотиваційну сферу. Тобто, самосвідомість, згідно B.C. Мерліна, в
остаточному підсумку визначається системою мотивів, що
формуються й проявляються в діяльності людини. Система мотивів,
що виражається в спрямованості особистості, генетично первинна, а
самосвідомість вторинна [2, С 445]. Іншої форми набули
дослідження В. Джеймса, представника особистісного підходу, які
свідчили, що процес самосвідомості – це структура уявлень людини
про себе та сукупності установок, спрямованих на себе. Учений
розглядав особистісне Я (Self) як подвійне утворення, котре містить
Я-усвідомлюване (І) або емпіричне Его. Вчений зазначав, що це –
«дві сторони однієї цілісності», які пов‘язані генетичними зв‘язками.
За концепцією К.Роджерса – представника феноменалістичного
підходу у психології, формування самосвідомості особистості
відбувається під час психотерапевтичного впливу ( клієнт –
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центрованої терапії), у ході якої поведінка людини спрямовується на
досягнення узгодженості Я – концепції.
Отже за аналізом даних наукових досліджень самосвідомості
можна виокремити універсальний характер даного феномена, його
багаторівневий взаємозв‘язок з різними структурними компонентами
особистості, домінуючий вплив на внутрішнє життя і зовнішню
(соціальну) активність індивіда в будь якій сфері діяльності.
Більшість вчених психологів ( Л.С. Виготський В.Г. Маралов, І.С.
Кон, В.О. Ядов, В.В. Столін, С.В. Балей, В.Джеймс,В.С. Мерлін) були
представниками різних підходів у ході вивчення проблеми структури
та рівневої будови самосвідомості особистості(особистісного,
діяльнісного, онтогенетичного). За специфікою обробки даних
дослідження було виокремлено компонент Я-концепції, який
зумовлює сприйняття людиною самого себе, відчуття власної
самовизначеності, взаємодії з довколишньою реальністю через
призму власних уявлень, інтересів, світосприйняття. А тому
проблематика даного дослідження є досить практичнозначимою у
сфері психокорекційної та консультативної роботи психолога.
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