
Тема 10 
О.К.Дусавицький: теорія розвитку особистості школяра в 

навчальній діяльності. 

“Особистість є особливий орган  

у структурі психіки індивіда, 

що відповідальний за прийняття  
 рішень та їх наслідки”.  

Дусавицький Олександр Костянтинович (народився 5 травня 1928 року в місті Харкові) - доктор 

психологічних наук, професор кафедри психології Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна. Після закінчення школи 1945 року вступив до Харківського інженерно-будівного 

інституту. З 1950 до 1968 року працював на різних інженерних посадах. Психологією почав 

займатися з 1971 року, працюючи старшим науковим співробітником, старішим викладачем, 

доцентом, завідувачем, а з 1991 року - професором кафедри психології факультету психології тоді 

ще Харківського державного університету. Основний напрям наукових досліджень: психологія 

розвитку особистості у колективі, становлення її структури на різних етапах - від молодшого 
шкільного до юнацького віку. З цієї проблеми проведено багаторічні дослідження впливу способу 

організації навчальної діяльності на розвиток мотиваційно-потребової основи особистості, 

самосвідомості, моральності дітей віком від 7 до 17 років. У дослідженнях О.К.Дусавицького 
показано, що принципи навчання та виховання, які містяться в теорії навчальної діяльності й теорії 

розвивального навчання (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, В.В.Рєпкін), дозволяють задати та реалізувати 

іншу логіку розвитку особистості, ніж при традиційному навчанні. 
Важливим висновком досліджень О.К.Дусавицького є уявлення про особливу роль молодшого 

шкільного віку в житті дорослої людини. Особистісні новоутворення, що з 'являються у молодшому 

шкільному віці, визначають особливості психіки на наступних етапах вікового розвитку. 
Виняткова роль у процесі саморозвитку особистості належить навчальній спільноті - 

основному референтному мікросередовищу, яке забезпечує можливість розвитку, його рефлексію. 

Така навчальна спільнота підпорядковується загальним закономірностям розвитку групи як 
колективу - особливого утворення, характеристики 

якого відповідають положенням психологічної теорії колективу А.В.Петровського. В результаті 

досліджень О.К.Дусавицького була запропонована нова періодизація "природного ” розвитку 
особистості у шкільному і студентському віці. 

1990 року О.К.Дусавицький очолив Центр психології та методики розвивального навчання (м. 
Харків), де продовжуються дослідження з психології розвитку в умовах спеціально організованої 

навчальної діяльності, розв’язуються завдання практичного впровадження методології 

розвивального навчання у систему освіти, підготовки педагогів нового типу для України, Росії, 
Білорусі, Казахстану. 

Під керівництвом О.К.Дусавицького, на основі психалого-педагогічних принципів розвивального 

навчання, розроблені комплекти підручників і навчальних посібників для початкової школи з 

математики, української та російської мови, фізики, біології. Зараз вони широко використовуються 

педагогами країн СНД. 
О.КДусавицький є віце-президентом Української Асоціації "Розвивальне навчання", членам 

Правління Міжнародної Асоціації розвивального навчання. Він с автором більше 100 наукових праць, 

серед яких: "Загадка птаха Фенікс" (1975; 1979), "Виховуючи інтерес" (1982), "Формула інтересу" 
(1989), "2х2=Х?” (1985; 1995; 2002); "Розвиток особистості в навчальній діяльності" (1996) тощо. 

1. Поняття особистості як особливого органу у структурі психіки індивіда 

У розумінні сутності особистості О.К.Дусавицький виходить з визнання проблеми особистості як 
центральної для психологічної науки. Існування багатьох різних визначень цього поняття є наслідком 

багатогранності та складності феномену особистості, що визиває необхідність і обмеженість кожного 

з них. Тому необхідна інтеграція наукових дефініцій для отримання різнобічної характеристики 
особистості, вироблення загального, “глобального” уявлення про неї [11, с. 4-5]. 

Вчений стоїть на позиції, за якої “особистість частіше за усе визначають як людину у сукупності 

її соціальних, набутих якостей. Це означає, що до числа особистісних не відносяться такі особливості 
людини, що генотипічно або фізіологічно зумовлені, ніяк не залежать від життя у суспільстві...” [11, 

с. 5]. За цих обмежень, особистість - це людина, взята в системі таких її психологічних 



характеристик, які соціально зумовлені, виявляються у суспільних за природою зв’язках і 
відношеннях, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, що мають суттєве значення для неї 

самої й оточуючих” [11, с. 5]. 

О.КДусавицький порівнює поняття особистості з поняттями “людина”, “індивід”, 
“індивідуальність”. Так, на відміну від поняття людини, яке включає у свій склад сукупність усіх 

людських якостей, притаманних усім людям, поняття індивіда характеризує конкретну людину, в 

тому числі, як і особистість, її психологічні і біологічні властивості. У поняття індивіда входять як 
відмінні, так і спільні для даної людини, порівняно з іншими, властивості. Поняття індивідуальності 

вважається вченим найбільш вузьким за змістом, оскільки “містить у собі лише ті індивідуальні й 

особисгісні властивості людини, таке їх сполучення, яке дану людину відрізняє від інших людей” [11, 
с. 6]. 

Характеризуючи особистість у функціональному плані, О.К.Дусавицький розглядає її як 

“особливий орган у структурі психіки індивіда, відповідальний за прийняття рішень та їх наслідки” 
[8, с. 8]. 

Звідси випливає, що особистістю не народжуються, а становляться в процесі вихованій, коли 

послідовно виникають певні структури психіки індивіда. Немовля вимусово вступає у відношення, 

які інтеріоризуються, врощуються у психіку, внаслідок чого утворюється новий, штучний за 

походженням, орган - моральна інстанція, “понад- Я”. З цього моменту, на думку вченого, “життя 

дитини набуває суперечливого характеру. 

поведінка починає контролюватися двома внутрішніми системами потреб, причому реалізація 
однієї з них перешкоджає реалізації іншої. 

Хтось має стати посередником між ними, між “хочу” і “треба”, бажаннями і обов’язками, 

внутрішнім спонуканням і зовнішнім світом. Таку посередницьку функцію здійснює особистість як 
особлива здатність робити внутрішній вільний вибір поведінки. Складність такого вибору полягає в 

тому, що особистість не відмовляється від жодного зі своїх “Я”, не спрощує поведінки. 

Психологічні наслідки відмови індивіда від своєї сутнісної природи “розладнує” цілісну 
структуру психіки, призводить до різноманітних Я порушень, що набувають форму неврозу (З.Фрейд, 

К.Роджерс, В.Франклта ін.)” [8, с. 8]. 
Тому основною проблемою психології особистості є проблема опису її структури, що передбачає 

відповідь на запитання, “за допомогою яких механізмів особистість оволодіває своїм внутрішнім 

світом, стає хазяїном своєї долі, а не слугою біологічних потреб або моральних вимог” [8, с. 9]. 

2. Структура особистості: інтерес, ідеал, характер. 

При визначенні структури особистості О.К.Дусавицький враховує дві протилежні методологічні 

передумови. Одна з них піддається ним сумніву. Мова йде про ототожнення структури особистості зі 
структурою того чи іншого фізичного об’єкта, предмета, організма. Цей шлях атомарного аналізу 

особистості “за елементами” призводить до розкладу її на елементи, які втрачають властивості, 
притаманні особистості як цілісному утворенню. Такий підхід притаманний, на думку вченого, 

концепціям, “в яких ця структура збирається з набору різноманітних факторів (рис особистості)” або 

блоків темпераменту, мотивації, минулого досвіду, характеру тощо” (11, с. 15]. Такий, “колекційний”, 
підхід все більше стає, на думку вченого, об’єктом критики у сучасній психології, яка вступає на 

шлях пошуку таких елементів, що відображали роль особистості як інтегратора усього психічного 

життя людини” [8, с. 9]. 
Більш евристичним визнається інший підхід. За ним, “в якому-небудь одному динамічному 

утворенні особистості, скажімо, потязі, відношенні, потребі або мотиві, як у фокусі сконцентровані 

властивості особистості як цілого... Характеризуючи ці утворення, дослідник дає характеристику 
самої особистості. Подібний підхід... охоплює таку реальну характеристику структури особистості, як 

її динамічність, і сприяє розробці погляду на особистість як на систему, що розвивається, тобто 

такого погляду, що відображає реальні особливості структури особистості” [11, с. 16]. У цьому 
зв’язку, О.К.Дусавицький вважає, “що у вітчизняній психології накопичений достатній теоретичний і 

експериментальний матеріал, який дозволяє по-іншому описати структуру особистості - не тільки як 

статичну, а і як динамічну систему. 
Принциповим моментом тут є вимога до об’єднання функціонального і власне структурного 

підходу до особистості. Це означає виділення таких її елементів, кожний з яких, находячись у 

системних зв’язках з іншими елементами, має свою специфічну функцію - проекцію інтегративної 
функції особистості. Очевидно, що вони уявляють собою, зокрема, складні системні утворення. 

Нарешті, у структурі особистості мають бути відображені основні сфери людської психіки: 

мотиваційно-потребнісна, сфера свідомості і поведінки” [8, с. 9]. 



Найбільш слушним у розумінні структури особистості О.К.Дусавицький вважає підхід до її опису 
СЛ.Рубінштейна та його послідовників, за яким особистість визначається як здатність до вибору 

власної поведінки, що здійснюється на трьох рівнях ієрархічної структури особистості - потребовому, 

свідомості і поведінки. Цими елементами структури, які виконують інтегративну функцію, є поняття 
інтересу, ідеалу і характеру. Як проголошує О.К.Дусавицький, “на перетині цих структурних 

утворень фокусується ядро особистості” [11, с. 17]. 

Конкретизація вказаних елементів структури особистості - інтересу, ідеалу, характеру - 

здійснюється О.К.Дусавицьким на засадах особистісного підходу, що означає для вченого звернення 

передусім до мотиваційно-потребової сфери особистості, до її спрямованості як інтегративного 
утворення, в якому відображається цілісний прояв особистості. Однак “його змістовна 

інтерпретація... можлива тільки на основі теоретичного аналізу більш загального поняття, що 

відображає дійсну інтегральну структурну одиницю мотиваційно-потребової сфери особистості. До 
такого базового мотиваційного особистісного утворення ми відносимо інтерес” [8, с. 10]. 

О.К.Дусавицький розглядає інтерес як рушійну силу людської поведінки, як своєрідний показчик 

прагнень особистості, її активного відношення до життя. При цьому “інтерес має бути зрозумілим не 
просто як спрямованість особистості, як її вибіркове відношення до чогось, навіть не як сума 

відношень, а як певна ієрархія відношень, що відображає всезагальне відношення індивіда до світу, 

в якому виявляється його цілісність. Переживання цілісного відношення “Я і світ” лежить в основі 
явища, яке ми називаємо інтересом. Інтерес є переживання індивідом своєї, певним чином зрозумілої, 

рефлексивної сутності” [8, с. 12]. 

Визначаючи інтерес через поняття відношення, вчений розуміє останнє як зв’язок індивіда із 
природою та іншими людьми, що опосередкований працею, колективною діяльністю і реалізується 

через відповідні потреби й мотиви. Разом із тим, усвідомлення свого “Я” є водночас усвідомленням 

своєї цілісності, яка “зіставляється з іншою цілісністю, більш високого порядку, з іншою системою, в 
яку включений індивід, - зі світом. Переживання цього всезагального відношення, або, що те ж саме, 

сенсу свого існування, свого місця у світі і є інтерес” [там само]. 
Отже, як підсумовує О.К.Дусавицький, “предметом інтересу є сама людина, її цілісність, її 

сутність, її зв’язок зі світом, який є суспільним зв’язком. Все, що загрожує цій цілісності і сутності, - 

відторгається інтересом, в тому числі і власні потреби. Відсутній інтерес - і розсипаються потреби, 
затихають, вгасають у людині. Інтерес - завжди вибір між потребами на користь особистісного “Я”. В 

цьому виборі вирішальну роль належить особистісному смислу. Особистісний смисл і є відображення 

інтересу” [8, с. 13]. 
Інакше кажучи, вчений розуміє інтерес як “певну ієрархію відношень, що відображає всезагальне 

відношення індивідуума до світу, в якому виявляється його цілісність...”, як “переживаній індивідом 

своєї, певним чином зрозумілої, відрефлексованої сутності”, як “вибір між погребами на користь 
особистісного “Я”. В цьому виборі вирішальну роль належить особистісному смислу. Особистісний 

смисл і є відображення інтересу” [11, с. 17]. 

О.К.Дусавицький дає конкретну характеристику таких властивостей інтересу, як всезагальність, 
безкорисність, безпосередність, вказує на такі його прояви, як повна концентрація, “фокусування” 

уваги, спрямованість усіх почуттів, думок людини на її предметі, гострі позитивні емоційні 

переживання (“буря почуттів”), розумове напруження, розкутість мислительної діяльності, наявність 
потужного вольового начала, що спонукає людину до діяльності і подолання перешкод. Все це 

покладено вченим в основу опису інтересу як психологічного поняття, що характеризує людину як 

суб’єкта праці, пізнання і спілкування, відповідно до яких виділяються три головні характерні риси 
інтересу: діяльнісна, пізнавально-реалізуюча, моральна. 

Перша характерна риса інтересу відображає діяльнісну природу індивіда: простір особистості, 

реальні життєві відношення, в які включений індивід, предметні характеристики оточуючої дійсності, 
що Стали об’єктом інтересу, чому відповідають широта або вузькість інтересів, перевага одних 

предметів перед іншими, спрямованість інтересів на справу, на інших людей, на самого себе тощо. 

Друга характерна риса інтересу відображає пізнавальну природу індивіда і полягає у ступені 
реалізації особистістю її життєвих відношень. Відповідно до цього виділяються два якісно різних 

рівня інтересу. Перший рівень пов'язаний із з’ясуванням сутності предмету, способу його існування, 

а другий - із його зовнішніми проявами, факторами і явищами оточуючого життя. Дані рівні інтересу 

визначають силу інтересу як мотиву, його стійкість, що варіює від пасивного реагування на зовнішні 

дії до ініціативного пошуку і постановки нових завдань і проблем” [8, с. 15]. Дані риси інтересу, його 

широти охопленій світу, глибини реалізації своєї суті, свідчать про масштаб, значущість людини як 
особистості. 



Третя характерна риса інтересу виявляється у способі самоствердження індивіда в системі 
відношень, вона відображає моральний аспект особистості. У моральному аспекті взаємопов’язані 

такі поняття, як інтерес і обов’язок. “Переживання почуття обов’язку - основа прояву вищих 

людських почуттів - любові, гордості, презирства, гніву, скорботи. Вищим актом, що виражає корінні 
інтереси індивіда як особистості, є обов’язок-подвиг” [8, с. 16 ]. 

За О.К.Дусавицьким, інтерес може бути різної міри усвідомленості (від повної міри 

усвідомленості до неусвідомленого інтересу), справжнім і уявним. Інтерес набуває своєї 
психологічної характеристики, якщо описується “з точки зору предметної зіставленості, міри 

засвоєння життєвих відношень і способів реалізації інтересу у системі відношень з іншими людьми” 

[8, с. 17]. 
Виходячи з окреслених положень, О.К,Дусавицький пропонує власне розуміння механізму 

виникнення і розвитку інтересу, який полягає у включенні індивіда в те чи те суспільне відношення, 

зв’язок з іншими індивідами - але за умови, якщо це включення забезпечує реалізацію свого “Я”, 
цілісності індивіда. За такої умови інтерес розвивається, піднімається на більш високий рівень, стає 

стійким, починає виступати в якості дієвого внутрішнього мотиву поведінки, перетворюється в 

подальшому “у ненасичувану потребу особистості, у ту потребу, яка А.В.Петровським була названа 

“потребою у персоналізації, потребою бути особистістю” - в даному випадку при реалізації 

конкретного життєвого відношення” [8, с. 18]. 

З точки зору особистісного підходу О.К.Дусавицького до розуміння структури особитості, ідеал 
визначається “як відображення у свідомості індивіда його людської сутності, що виражена в 

інтересі. Ідеал є не щось інше, як усвідомлений інтерес особистості. Саме ступінь усвідомлення 

інтересу і є його основною характеристикою... У психологічному плані життєвий ідеал надає 
поведінці людини цілісності і сенсу, він є фокусом її усвідомленого буття. В ньому відображений 

образ світу - з точки зору його відповідності інтересам особистості, тобто образ належного світу” [8, 

с. 19]. Іншими словами, ідеал відображає у свідомості особистості її людську сутність, що виражена в 
інтересі. Ідеал виступає як основний життєвий принцип, в якому' відображається образ світу, “з точки 

зору його відповідності інтересам особистості, тобто належного світу” [11, с. 17]. 
Ідеал, на думку вченого, є “відображенням життєдіяльності індивіда, його інтересу і в цій якості 

виконує регулюючу функцію в особистості". Він не є метою, але як “позапочутгєва якість, що 

протистоїть психіці”, він визначає процес цілепокладання, "творить зразки поведінки, постійно 
звіряючи цілі з інтересом. Він є відображенням дійсного руху, розвитку - справжнього інтересу 

індивіда. Тому він і виступає у функції належного - належного по відношенню до власних інтересів. 

І, отож, ідеал, як і інтерес, не можна просто передати через знання, не можна нав’язати, його можна 
тільки виховати” [8, с. 20]. 

Оскільки ідеал розглядається О.К.Дусавицьким як свідоме відображення інтересу, то він виділяє 

в ньому ті ж самі три аспекти, площини аналізу - діяльнісний, пізнавально- реалізуючий, моральний. 
Перша площина ідеалу відображає, за О.К.Дусавицьким, “предметний характер людського бупя, 

тобто ті області, що освоєні у життєдіяльності суб’єкта. Це характеристика тієї сторони ідеалу, що 

може бути позначена як “образ життя” особистості, образ її індивідуального житія” [8, с. 21]. 
У другій площині ідеалу виділяються змістові характеристики життєдіяльності - або її зовнішня 

форма, або її сутнісна сторона - тобто різні способи “узагальнення у свідомості життєвого досвіду, 

що включає сам спосіб конструювання ідеалу, рефлексію його побудови, відповідність ідеала 

інтересам індивіда” [там само]. При цьому виділяються якісно різні рівні ідеалу - вищий рівень 

образів дійсного світу (як стійкі, дієві, продуктивні, динамічні, змінні всезагальні образи, що 

характеризують сам рух, закон існування об’єкта) і нижчий рівень стереотипних, усічених уявлень 
про нього (як ситуативні, дискретні, випадкові, конкретні зразки об’єктів - речей, людей, самого 

індивіда). “У першому випадку ідеал є результатом спеціальної духовної роботи особистості, у 

другому - він лише емпіричний відбиток оточуючої дійсності, в яку функціонально включений 
індивід” [8, с. 21-22]. 

Третя площина ідеалу характеризує, на думку вченого, “моральний його аспект, тобто 

відображення у свідомості способів, за допомогою яких індивід реалізує свій ідеал у спілкуванні та 
стосунках з іншими людьми... Вони можуть класифікуватися на моральні й аморальні, справжні й 

уявні, або “квазіідеали”, в яких відчуженою стає сама людська сутність індивіда” [8, с. 22]. 

Відповідно до зазначеного вище, механізм розвитку ідеалу мас певну специфіку, що пов’язана з 
оціночним відображенням предметного змісту суспільного відношення, в яке включається індивід і 

яке тією чи тією мірою відповідає цінностям особистості. Індивід виділяє позитивні й негативні 

оцінки тих явищ і тенденцій, що, як цінності, виступають вихідним матеріалом при формуванні 
ідеалу. Під час спеціальної “роботи” свідомості зі створення ідеалу здійснюється усвідомлення 

окремих образів в образ-ідеал, коли останній починає набувати самостійної спонукальної сили, 



перетворюючись у потребу особистості. “На цьому заключному етапі розвитку ідеалу виявляється 
його продуктивна функція, що пов'язана із потягом до саморозвитку. Ідеал перетворюється у 

головний контролюючий орган особистості, що опосередковує усі основні форми її життєдіяльності” 

[8, с. 22]. 
І нарешті, говорячи про характер як про елемент структури особистості, О.К.Дусавицький 

визначає його як “здатність особистості до реалізації ідеалу. Характер - ідеал, втілений у дії, в 

цьому його основна функція” [8, с. 23]. 
Завдяки характеру людина визначає, об’єктивізує себе у світі, переживає й усвідомлює у реальній 

дії свою цілісність, набуває здатність “вийти із себе”, зробити “об’єктом аналізу власну 

позапочуттєву природу” [8, с. 24]. 
Водночас, “характер виявляється у вчинках, тобто у діях, в яких провідним є практичне 

відношення особистості до інших людей” [11, с. 17]. 

Характер, так само, як і інтерес та ідеал, розглядається О.К.Дусавицьким у трьох аспектах 
(площинах) - діяльнісному, пізнавально-реалізуючому, моральному. 

Перший аспект характеру визначає його предметне втілення, відповідно до чого виділяється 

ієрархія цілей дій в їх предметному зіставленні. 

У другому аспекті аналізу відображається ступінь визначеності характеру, вираженості його в 

особистості, те, наскільки людина здатна вийти за межі заданого, “постати над абиякою діяльністю”, 

якою є її здатність до творчого акту, створення і відстоювання принципово нового - відповідно до 
цього можна говорити про наявність характеру, або про безхарактерність як нездатність до 

реалізації ідеалу, про цілісність характеру, про його стійкість [8, с. 24]. 

Третій аспект характеру висвітлює моральні способи самоствердження особистості, 
“покладання нею своєї визначеності”... “Характер виражається не тільки у формі поведінки, але і в її 

змісті" [там само]. 

О.К.Дусавицький поділяє погляди СЛ.Рубінштейна на вчинок як на “одиницю особистості”, адже 
“характер виявляється у вчинках, тобто в тих діях, в яких провідним і визначальним є практичне 

відношення діючої особи як суб’єкта до інших людей” [8, с. 24]. У цьому контексті характер, як і вся 
особистість, виявляє себе в ситуації вибору між можливими альтернативними формами поведінки і 

діяльності - між бажаним і належним, між потребою й інтересом, між метою, пов'язаною із 

задоволенням потреби, та ідеалом тощо. 
Цікавою є думка О.К.Дусавицького про те, що вибираючи поведінку, людина вибирає себе як 

особистість, адже “характер виявляє свою необхідність в ситуації вибору мети, способів, засобів, 

пов’язаних із реалізацією інтересів та ідеалів, що забезпечують цілісність особистості... Вчинок 
завжди пов’язаний із ризиком - в цьому як раз і виявляється характер” [8, с. 25]. 

Кажучи про розвиток характеру, вчений пов’язує його передусім із розвитком інтересів і ідеалів в 

умовах здійснення вчинків, альтернативного вибору, узагальнення досвіду такого типу 
життєдіяльності, за якого нормою існування особистості постає понаднормативна активність, а досвід 

такої активності фіксується в особливих одиницях, які називаються рисами характеру. Отже 

розвиток характеру - “це усвідомлення, генералізація рис, що переводить характер із одного рівня на 
інший, із ситуативності його прояву до стійких форм життєдіяльності відповідно до інтересів та 

ідеалів” [8, с. 26]. 

Проведений О.К.Дусавицьким аналіз структурних компонентів особистості дає відповідь на 

принципове запитання педагогіки стосовно того, що треба формувати в процесі виховання. На це 

запитання він відповідає з усією конкретною предметною визначеністю: “Метою виховання 

особистості є формування її інтересу, ідеалу і характеру. Тільки визначившись у конкретних цілях 
виховання, педагогіка повинна задати психології наступне питання: як здійснити процес їх 

формування?” [8, с. 26]. 


