
Розділ 5. 

СУПРОВОДУ ВІТЧИЗНЯНОГО КЛІЄНТА 
З ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЮ ПРОБЛЕМАТИКОЮ 

У сучасній культурі до загальнолюдських, вищих цінностей належать 
наступні: Любов, Добро, Правда, Краса, Гармонія, Досконалість, Відповіда-
льність, Справедливість, Честь, Гідність, Совість, Свобода, Самодостатність, 
Знання, Творчість тощо. Але в часи, коли поступово знецінюються або зовсім 
втрачаються такі високі цінності, багато хто із співвітчизників надає перевагу 
більш примітивним орієнтирам, підпорядковуючи їм свої життєві плани, що 
негативно відбивається на цілісності особистості, веде до її деградації. Значну 
роль у появі відчуття втрати, відсутності смислу життя, у смисловій дезорієнта-
ції сучасної молоді відіграє знецінення цінностей, традицій як у людей старшо-
го віку, так і у цілого народу. Має місце протиборство між колишніми та існую-
чими, проголошуваними і бажаними, істинними й хибними поняттями, котрі є 
основою культури, яка виступає втіленням і практичною реалізацією життєвих 
цінностей, сприяє їх розвитку. Коли ідеї, цінності і смисли втрачають свою пе-
рвинну властивість виражати людську ситуацію і відповідати на екзистенційні 
запитання, це свідчить про їх «зношування» і необхідність появи нових цінно-
стей та смислів. 

З гуманістичних позицій високий рівень розвитку особистості передбачає 
сходження над собою до вершин духовності, спрямування власного життя по ве-
ртикалі, що забезпечується прагненням до осягнення духовних, високих смис-
лів, почуттям відповідальності за їх здійснення. Нове осмислення життя, його 
реалій вимагає і супроводжується утворенням нових смислів, реалізовуючи які 
особистість здійснює себе. Осмислити життя — значить відкрити суть, значення 
власного буття, усе, що у ньому відбувається, і свою роль у цьому процесі. Ще 
великі філософи, такі як Сократ, Платон, Декарт, Спіноза, Діоген, вважали, що 
те життя «найкраще», яке найбільш осмислене. Смисл життя значною мірою 
залежить від того, у якому контексті індивід сприймає життя, як його пережи-
ває і осмислює, які соціокультурні фактори і як саме впливають на становлення 
і втілення особистого смислу. 

Розуміння смислу життя як загальнолюдської цінності. Прагнення до сми-
слу є центральним мотивом людського існування. Смисл тлумачиться як цін-
ність і водночас переживання цієї цінності в процесі її становлення, засвоєння 
і реалізації. Для людини смисл життя має вигляд морального закону, обов'язо-
ку, що постає вищим благом і саме так внутрішньо переживається нею. У праці 
«Критика практического разума» І. Кант відзначив, що моральний вчинок про-
диктований не розрахунком, а деяким внутрішнім почуттям. Сучасні дослідни-
ки відзначають, що особистісний смисл — це переживання підвищеної суб'єк-
тивної значущості предмету чи події, це «те, що хвилює» [111, с. 871, «визначає 
вибіркову жагучу значущість» [83, с. 342]. 

Життєві смисли не існують самі по собі, а підпорядковані найважливішо-
му, найвищому смислу чи групі смислів («духовне смислове ядро»). На нашу 
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думку, високий смисл життя — це таке психологічне утворення, яке визначає 
уявлення людини про найвищі, духовні цінності, і у відповідності з якими вона 
будує своє життя, прагне його усвідомити не як серію випадкових, розрізнений 
подій, а як цілісний процес [52, с. 224], причому як процес духовного піднесення, 
рух по висхідній, по вертикалі. Рух «по вертикалі» означає прямування людини 
від рівня біологічного до соціального, аж до духовного, який і підносить особис-
тість над вузькоегоїстичним або вузькосоціальним, дає їй снаїу жити не за зако-
нами животіння, меркантильного пристосовництва або соціальної підлеглості, 
а за внутрішнім законом, тими унікальними цінностями, котрі мають пройти 
перевірку власною совістю. А переживання людиною особистісної необхідності 
втілення в життєвих актах «надособистісних смислів» характеризує її як духо-
вну особистість [84, с. 63]. 

Заперечуючи розуміння, що людський індивід є продуктом спадкових (ге-
нетичних) факторів чи впливу оточуючого середовища, сучасні психологи гу-
маністично-екзистенційного спрямування наголошують на тому, що людина 
є основним архітектором свого життя і життєвого досвіду. Кожен опиняється 
перед вирішенням завдання наповнити своє життя смислом, відповідальний 
за свою долю, йому надана свобода, якою можна скористатися, аби здійснити 
вибір серед наданих можливостей. Людина весь час перебуває у русі, у процесі 
розвитку («саморуху», за Г. С. Костюком), вона живе справжнім життям, коли 
шукає сутнісного, а не лише задовольняє біологічні потреби, сексуальні, кори-
сливі, агресивні чи будь-які інші наміри. Люди, які зрікаються особистісного 
зростання, заперечують усі закладені в них самих можливості для повноцінного 
існування. Той, хто відмовляється творити життя, повне змісту, робить те, що 
називається зрадою своєї людської сутності. Подолання цієї проблеми дозволяє 
пробудити у людини бажання щось важливе і справжнє вчинити у своєму жит-
ті, не боятися «бути», шукати шляхи для творчого самовияву, будувати власну, 
наповнену смислом, життєву стратегію. 

Розробляючи проблему оволодіння людиною смислом своєї життєдіяль-
ності, ми звертаємося до праць провідних вітчизняних і зарубіжних авторів, 
таких як В. Франкл, Ж.-П. Сартр, І. Ялом, М. Бубер, А. Маслоу, Л . С Виготсь-
кий, С.Л. Рубінштейи, О.М. Леонтьєв, В. А. Роменець. У сучасній російській 
психологічній науці проблематика смислу і цінностей розробляється у рамках 
«вершинної психології» і присутня в роботах Ф. Ю. Василюка, В. А. Іваннікова, 
Д.О. Леонтьєва, Є. В. Ейдмаиа. Серед українських психологів, які досліджують 
питання смислу життя у просторі гуманістично-екзистенційного спрямуван-
ня, парадигми духовного розвитку, можна назвати Г.О. Балла, М.Й. Боришев-
ського, С.Д. Максименка, Н.В. Чепелєву, О.Ф. Бондаренка, Т.М. Титаренко, 
В. В. Рибалка, М. В. Савчина та ін. 

У психотерапії проблема смислу була поставлена вже в психоаналізі 3. Фрой-
да, який вважав, що на питання про смисл життя може відповісти лише релігія 
[186; 187]. Для К.Г. Юнга пошук смислу — це специфічно людська потреба, ре-
алізація якої веде до сутнісних витоків, він першим розглядав втрату смислу як 
психологічну проблему [207]. К. Ясперс одним із перших серед екзистенціаліс-
тів тлумачив смисл життя як актуальне переживання [212]. В. Франкл вважав, 
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що смисл для кожної людини в конкретний період часу унікальний, а смисло-
втрата призводить до заповнення «екзистенційного вакууму», пошуку щастя 
за допомогою псевдосмислів — прагнення до успіху, влади, збагачення тощо 
[185]. Д. Б'юдженталь, Р. Мей, І. Ялом вважали, що смисл забезпечує усю повно-
ту життя, а спроби відмовитися від себе, власного вибору сприяють втраті смис-
лу, контакту з собою, виникненню тривоги [22; 124; 211]. Неминучі страждання, 
переживання невпевненості, відчаю і порожнечі є причиною і наслідком того, що 
людина не намагається жити «життям справжнім», теперішнім, а обмежується 
лише підготовкою до нього — за поглядами вченого В. М. Дружиніна [61]. 

Вважається, що будь-який, навіть негативний досвід, є цінний і важливий. . 
Так, тривога спонукає совість людини, вважає Р. Кочюнас. У тривозі й відчаї 
С. К'єркегор бачить обов'язкові компоненти для духовності, віри, смислу і ста-
новлення людини. Д. Б'юдженталь вказує, що переживання кризи несе не тіль-
ки страждання, відчай, а й має цілющий вплив, допомагає краще пізнати свої 
витіснені потреби й почуття, дозволяє розширити самосвідомість і відтворити 
втрачену внутрішню гармонію [90; 95; 213]. У кризі В. Пошкуте вбачає закладені 
можливості, позитивні аспекти переживання відсутності смислу життя, дефіцит 
цінностей і значень. Можна розмірковувати так: «Коли б не криза, я б не зрозу-
мів, що я коїв не так, які помилки допускав у спілкуванні, і тепер я ціную свій 
час, і хочу повно прожити кожну мить теперішнього...» [141]. У ситуації вибору 
між протилежними мотивами у людини, на думку Б. В. Зейгарник, виникає осо-
бливе переживання, яке розглядається як активна діяльність (проживання) з по-
родження нових життєвих смислів [71]. А чуттєвий смисл світу, про який писав 
В. А. Роменець? Чуттєва краса пробуджує чуття-існування, вона несе в собі стра-
ждання, бо мислиться як така, що перебуває поза людиною. Зрештою, людина 
бачить у собі еталон краси і страждає, доки не знайде красу в самій собі [161]. 

Чинник «високий смисл життя» у психологічній практиці. Психологу, пси-
хотерапевту, який працює з людиною, що переживає відсутність, кризу смислу, 
важливо пам'ятати, що це переживання для неї є найголовнішим і найреаль-
нішим на даний момент її життя. Важливим є зауваження В. Франкла стосов-
но того, що, коли людина ставить перед собою питання про смисл життя, то це 
не свідчить про її хворобу, адже поява цих питань і сумнівів відкриває щось над-
звичайно людське і важливе — опікуваність духовною стороною буття і осмис-
ленням життя [215]. Тому варто не визволяти її від страждань і відчаю, а допо-
могти знайти свою відповідь на це екзистенційне питання, свій індивідуальний 
смисл, відкривши у важкому, болісному і навіть деструктивному, на перший 
погляд, досвіді певний конструктив, позитивні сторони, які забарвлять життя 
кольорами, даруючи людині радість буття. 

Психотерапевт, враховуючи індивідуальні особливості осмислення людиною 
екзистенційних питань, тільки їй властиві переживання «стресу людської ситу-
ації» (відсутність заданого смислу у житті, його кінцевість, екзистенційна само-
тність та ін.), може скористатися цією ситуацією, яка сприятиме вибуху творчої 
активності людини, допоможе їй краще адаптуватися самій і навіть підтримати 
тих, хто поруч [146]. Пропрацьовуючи смислові конфлікти, стикаючись із внут-
рішніми протиріччями, особистість розвивається, запускаючи тим самим подаль-
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шу роботу самосвідомості. При цьому Р. Мей закликає психотерапевтів приділя-
ти більше уваги саме смислу консультування, а не його техніці. Адже перебудова 
свідомості не може бути метою, якщо вона передбачає самореалізацію, засновану 
на недосконалих, а то й хибних цінностях. Психотерапія має звертатися до найви-
щих людських спонукань, до тих цінностей, заради яких варто жити, переконаний 
учений [124]. Окрім того, смисл людського життя — це не лише його означення 
або називання, а обов'язково спрямування до дії, вчинок [161; 176]. 

Щодо культурних цінностей, то, на думку сучасних вітчизняних дослідни-
ків, вони розглядаються як основне джерело мотивів — чинники, що зумовлю-
ють ту чи іншу поведінку окремої людини в соціумі. Скажімо, ментальними 
стереотипами українців визначені: любов до природи та землі і бажання працю-
вати на ній, дбайливість і відповідальність стосовно навколишнього світу; тонке 
відчуття гармонії з природою; ліричність, підвищена емоційність, чутливість та 
емпатійність. Особливості українців проявляються в яскравій обрядовості, есте-
тизмі народного життя, культуротворчості (див. розділ 1.). Психологи О.Ф. Бо-
ндаренко та Н. С. Кондратюк дослідили, що для українців базовими цінностями 
є «Любов», «Смисл життя», «Душа», а виразними особливостями вітчизняного 
психотерапевтичного дискурсу є причетність, метафоричність, орієнтованість 
на такі екзистенційні концепти, як життя, смисл, цінність, справжність [19]. 

На нашими даними [173, с. 94-118], і сучасна молодь, і психологи, які нада-
ють психологічну допомогу у вирішенні екзистенційних проблем, підкреслюють 
не лише значення смислу в житті людини, а й необхідність і бажаність високих 
життєвих смислів. Віра і спрямованість на такі смисли у сучасного українця ви-
магають від суспільства створення сприятливих умов для особистісного розви-
тку людини, її можливостей для пошуку і реалізації цих смислів. При засвоєнні 
духовних цінностей особистість починає орієнтуватися на сутнісні глибинні 
смисли зовнішнього і внутрішнього життя, стає спадкоємицею і співтворцем 
традиційної культури в сучасних умовах, вчиться відчувати, визнавати і реалі-
зовувати в житті сутнісні «мета-потреби». Вищі цінності наповнюють людське 
життя вищим смислом, тому й виступають найважливішими ціннісно-смисло-
вими орієнтирами в особистісному зростанні сучасної людини. На досягнення 
якості і повноти буття, на підтримання його висхідного вектора скерована нині 
психологічна допомога [132, с. 259]. 

Смисл життя, його розуміння людиною, значною мірою залежить від того, 
у якому контексті вона сприймає життя, як його переживає і осмислює, які со-
ціокультурні фактори і як саме впливають на становлення і втілення особистого 
життєвого смислу. Важлива роль у цьому належить тому, хто транслює цінності 
і смисли, безпосередньо й активно взаємодіє з людиною, що потребує допомоги, 
а саме — психологу-консультанту і психотерапевту. Так, на міжнародній конфе-
ренції, присвяченій «позитивній психології смислу», яка відбулася у липні 2000 
року в Канаді, І. Ялом акцентував, що для кожного нового клієнта слід винахо-
дити нову психотерапію, що найбільш цінним інструментом психотерапевта є 
він сам, і критерієм успішності психотерапії є зміни самого терапевта. А виступ 
Ернесто Спінеллі — одного з провідних представників екзистенційно-фено-
менологічного крила у психотерапії — був взагалі присвячений породженню 
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смислу у взаємодії психотерапевта з клієнтом, ролі екзистен^ійної пршуїності 
терапевта у психотерапевтичній взаємодії [105]. 

Екзистенційні смисли психологів як чинник формування сучасної пара-
дигми психологічної допомоги людині у пошуку високого смислу життя. Ми 
вважаємо, що результативність психологічної допомоги людині в означенні ве-
ктору її розвитку і самовдосконалення значною мірою залежить від особистості 
психолога, його власних цінностей і смислів, що впливає на результативність 
смислової взаємодії з клієнтом, на усвідомлення ним власних життєвих орієнти-
рів, на оволодіння й реалізацію високого смислу життя. Окрім того, психологи, 
які займаються науковою діяльністю і, разом з тим, ведуть практику психологі-
чного консультування чи психотерапії, тією чи іншою мірою здійснюють вплив 
на розробку теорії і практики психологічної допомоги людині у розв'язанні 
нею екзистенційних проблем. Ми припустили, що у психологів, які працюють 
в екзистенційній парадигмі, у системі життєвих смислів домінують саме екзи-
стенційні смисли. Для перевірки цієї гіпотези була використана методика ро-
сійського дослідника В.Ю. Котлякова [88], основою якої слугували відповіді 
досліджуваних, що працювали з методикою граничних смислів Д. О. Леонтьєва. 
Із усіх варіантів «смислових категорій» після обробки «смислового дерева», 
вибудуваного опитуваним, відбирався той, який найточніше відповідав його 
уявленню про смисл власного життя. Фактично досліджувані формували про-
відний, а точніше найголовніший, найсуттєвіший на даний момент, особистий 
смисл життя. У додатку В наводимо інструкцію та способи обробки результатів 
емпіричного дослідження, проведеного на групі психологів м. Києва. 

Обговорення даних і рекомендації. Представляємо графік — усереднений 
профіль життєвих смислів опитаних консультантів і психотерапевтів, які поєд-
нують практику з науковою діяльністю, і тих, хто займається лише практичною 
роботою (усього 50 осіб). На рис. 5.1 видно, що жодні з категорій смислів не є 
домінуючими у системі смислів респондентів загальної виборки. За результата-
ми статистичного аналізу (непараметричний критерій Манна-Уітні [164]) між 
групами «психологи-науковці» (п=17) та «психологи-практики» (п=33) вста-
новлено значущі відмінності (р<0,05) в наступних шкалах життєвих смислів: 
екзистенційні, гедоністичні, статусні, когнітивні. Середні значення цих показ-
ників представлені також на рис. 1. 

• * * 

Серед тих смислів, що «досить представлені», у психологів-науковців перші 
місця займають екзистенційні смисли («щоб бути вільним», «щоб жити», «щоб 
любити») та самореалізації; найменше або слабо виражені статусні й гедоніс-
тичні. У той час у психологів, які ведуть лише практику, екзистенційні смисли 
займають лише 5-те місце з восьми можливих. Можна припустити: опитані пси-
хологи-науковці, які здійснюють фахову допомогу людині у вирішенні екзис-
тенційних проблем, є тими особистостями, які знаходяться у процесі пошуку 
смислів, цінностей буття і можуть успішно допомагати клієнтам у пошуках і 
реалізації високого смислу життя. Хоча, зрозуміло, для цього, в багатьох випад-
ках (що видно з бесід та інтерв'ю) необхідна спеціальна професійна підготовка, 
більш-менш визначений методичний інструментарій, стратегія і особливо до-
свід такої допомоги [51; 52]. 
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Рис. 5.Усереднений профіль представлеиості категорій життєвих смислів 
психологів-науковців і психологів-практиків (за методикою В.Ю. Котлякова) 

Домінування екзистенційних і когнітивних смислів серед науковців, ймові-
рно, пояснюється їхньою дослідницькою діяльністю, в той час як практики бі-
льше переймаються проблемами міжособистісних стосунків, досягнення певно-
го рівня кваліфікації, отримання статусу, вони більше орієнтовані на отримання 
задоволення від життя. Психологи, які практикують і ведуть науково-дослід-
ницьку роботу (на відміну від «чистих» практиків), мають у своєму фаховому 
арсеналі не лише методики та техніки. Вони проводять аналіз значного масиву 
спеціальної наукової і науково-практичної літератури, накопичують і піддають 
аналізу власний досвід, вчаться, перебуваючи при цьому у постійному русі, 
який характеризується пошуком перспектив, можливостей розвитку будь-якої 
особистості, у тому числі власної. Розуміння значень життєвих смислів, їх пе-
реживання, втілення і зміни на своєму досвіді дають можливість такому пси-
хологу краще зрозуміти потреби, настрої, індивідуальні потенції людини, яка 
потребує екзистенційної допомоги. 

Цікавими нам видаються також вікові відмінності між групами психологів 
загальної вибірки, а саме - «до ЗО років» (п=29) та «після ЗО років» (п-21), 
що виявлено за вищевказаним критерієм у наступних шкалах: статусні, сімейні, 
когнітивні (рис. 5.2). 
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Рис. 52. Усереднений профіль представленості категорій життєвих смислів 
у вікових групах психологів загальної вибірки (за методикою В. Ю. Котлякова) 

Якщо характеризувати систему життєвих смислів за віком, то серед тих 
психологів, кому ЗО і більше років, переважають смисли самореалізації, екзис-
тенційиі і альтруїстичні, на що, певно, впливає досвід, особистісна зрілість, сфо-
рмований світогляд, прагнення до досконалості. У більш молодих психологів 
переважають смисли сімейні, а потім самореалізації і комунікативні, що можна 
пояснити улаштуванням їх сімейного стану, пошуком свого місця у суспільних 
і особистісних взаєминах. У цілому для групи психологів до ЗО років життєві 
смисли розташовані у наступній послідовності за представленістю: 1. сімейні, 
2. самореалізації, 3. комунікативні, 4. альтруїстичні, 5. екзистенційні, 6. гедоні-
стичні, 7. статусні і 8. когнітивні. Психологи від ЗО років і старші орієнтують-
ся на смисли: 1. самореалізації, 2. екзистенційні, 3. альтруїстичні, 4. когнітивні, 
5. сімейні, 6. комунікативні, 7. гедоністичні, і найменше — 8. статусні. Як психо-
логи-науковці, так і ті, хто входить у категорію «ЗО і більше», значущо відрізня-
ються від практиків і молодих психологів за досить низькою представленістю 
статусних смислів: вірогідно, цей етап становлення вони вже пройшли або ж він 
для них ніколи не був першочерговим. А вищий показник когнітивних смислів 
у цієї частини респондентів, швидше за все, свідчить про їх впевнений шлях 
до знань, освіти, життєвої і професійної компетентності. 

Зауважимо, що той чи інший профіль виражає узагальнену тенденцію, адже 
у кожного психолога є своя індивідуальна система, свій унікальний і неповто-
рний профіль життєвих смислів. Будь-який профіль представленості категорій 
життєвих смислів у жодному разі не носить оцінковий характер — «гарний» чи 
«поганий», а може говорити лише про те, що психолог більшою чи меншою мі-
рою готовий до консультативної і психотерапевтичної роботи з клієнтами, які 
мають саме екзистенційні проблеми. 

Зважаючи на те, що на рис. 5.1 і рис. 5.2 зображено усереднений профіль 
життєвих смислів респондентів, ми застосували факторний аналіз з метою 
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більш детального розгляду представленості категорій смислів у двох групах 
(а також окремих їх представників), а саме: «психологи-науковці» і «психоло-
ги-практики». Кореляційна матриця змінних була використана для отриман-
ня чотирьох факторів першого порядку, які загалом пояснюють 78% загальної 
дисперсії. За допомогою неортогонального обертання було отримане факторне 
рішення, де фактори мають ненульові кореляції між собою. Це дало змогу за-
стосувати факторний аналіз другого порядку на кореляційній матриці факторів 
першого порядку. Два фактори другого порядку пояснюють 68% загальної ди-
сперсії. Перший та другий фактор другого порядку зображено на рис. 5.3. У їх 
просторі можна бачити розподіл спостережень за групами психологів-науко-
вців та психологів-практиків, а також факторні навантаження висхідних змін-
них на ці фактори. 

Ф а к т о р 2 

Рис. 5.3. Розподіл нормалізованих факторних значень спостережень 
(групи психологів-науковців та психологів-практиків) та нормалізованих 

факторних навантажень у просторі факторів другого порядку 
На рисунку видно, що центроїди груп добре диференцюються по факто-

ру 1. Так, центроїд групи психологів-науковців ближче розташовано до полюса 
фактора 1, де його навантажують такі змінні як «когнітивні», «самореалізації», 
у той час як центроїд групи психологів-практиків тяжіє до протилежного по-
люса фактора 1, який навантажують змінні «статусні», «сімейні». Окрім того, 
можна спостерігати, до якого полюсу тяжіє той чи інших окремий психолог: 
він показує як високі значення, скажімо, екзистенційних смислів, так і досить 
низькі. 
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Використана нами методика сприяє осмисленню фахівцем життєшх сми-
слів, їх розширенню, виходу на екзистенційні цінності й розумінню їх місця 
у системі власних життєвих смислів. Вона може бути бажаною не тільки для са-
мопізнання, вивчення психологом-консультантом або психотерапевтом власної 
системи цінностей, визначення напряму «куди рости», а й для того, щоб розу-
міти, у просторі яких понять він може успішно працювати з клієнтом. Методи-
ка доцільна також у визначенні психологічної готовності сучасних психологів 
до надання кваліфікованої допомоги людині у вирішенні нею екзистенційних 
проблем. 

Отже, сучасне екзистенційно-гуманістично орієнтоване консультування і 
психотерапія мають допомогти людині переживати своє існування як справжнє, 
усвідомлювати власні можливості, свій потенціал, і те, як його можна оптима-
льно реалізувати в житті. Психологічна допомога полягає у тому, аби сприяти 
осмисленню людиною свого буття з орієнтацією на високі смисли, спрямова-
ність на які підносить життя на новий, більш якісний рівень. 

Психологи, які здійснюють консультативну і психотерапевтичну практику, 
можуть допомогти людині у вирішенні життєво важливих питань, зокрема, по-
шуку й відкриттю смислу власного життя, якщо самі мають у системі особистих 
життєвих смислів — екзистенційні смисли. Це важливо ще й тому, що психоло-
ги, у смисловій системі яких домінують буттєві, сутнісні смисли, у тій чи іншій 
мірі впливають і на творення стратегії психологічного супроводу людини у ви-
рішенні екзистенційних проблем. 
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Додаток В 
Опис методики вивчення представленості життєвих смислів у системі 

особистих смислів респондента (В. Ю. Котляков) 
Інструкція. Перед вами список з 24 тверджень. Це перелік життєвих смис-

лів, на які можуть орієнтуватися люди у своєму житті. Прочитайте, будь ласка, 
уважно весь список. 

Смисл мого життя полягає у тому. 
I... щоб допомагати іншим людям 
2... щоб бути вільним 
3... щоб отримувати задоволення 
4... щоб вдосконалюватись 
5... щоб досягати успіху 
6... щоб бути з близькою людиною 
7... щоб передати все найкраще своїм дітям 
8... щоб зрозуміти себе самого 
9... щоб робити добро 
10...щоб жити 
II...щоб відчувати щастя 
12...щоб здійснити себе 
13...щоб зробити добру кар'єру 
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14...щоб почувати, що комусь потрібен 
15..лцоб жити заради своєї сім'ї 
16...щоб пізнавати Бога 
17...щоб покращувати світ 
18...щоб любити 
19...щоб отримувати якомога більше відчуттів і переживань 
20...щоб реалізувати усі свої можливості 
21...щоб займати гідне становище у суспільстві 
22...щоб радіти спілкуванню з іншими 
23...щоб допомагати своїм рідним і близьким 
24...щоб зрозуміти життя 
Тепер Вам належить зробити м'яку рейтингову оцінку зазначеного списку. 

Для цього оберіть із переліку 3 твердження, які займають 1-е місце в системі 
Ваших особистих життєвих смислів, потім 3 твердження, які Ви могли б по-
ставити на 2-е, на 3-є і т.д., аж до 8-го місця. Запишіть порядкові номери цих 
тверджень в таблицю 1. 

Таблиця 1 
Рейтинг представленості життєвих смислів 

Ранг твердження 
1 місце 
2 місце 
3 місце 
4 місце Порядкові номери тверджень 
5 місце 
6 місце 
7 місце 
8 місце 

Аби підрахувати свій результат, скористуйтеся таблицею 2. Тут представле-
ні основні категорії життєвих смислів (альтруїстичні, екзистенціальні, гедоніс-
тичні та ін.). Вам треба визначити, яку вагу (сума рангових значень) має кожна 
з цих категорій в Вашій особистій системі життєвих смислів. 

Таблиця 2 
Рейтинг категорій життєвих смислів 

Категорії життєвих Порядкові номери і відповідні 
СМИСЛІВ їм ранги (місця) тверджень 

Альтруїстичні 1. 9. 17. 
Екзистенцій ні 2. 10. 18. 
Гедоністичні 3. 11. 19. Сума рангових 
Сам о реалізації 4. 12. 20. 

щ/ Ж 
значень 

Статусні 5. 13. 21. 
Комунікативні 6. 14. 22. 
Сімейні 7. 15. 23. 
Когнітивні 8. 16. 24. 
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Для цього навпроти кожного порядкового номера твердження Ви повинні 
вказати ранг (місце), який Ви надали своєму твердженню у таблиці 1. Наприклад: 
першому твердженню Ви присвоїли 4-е місце. Навпроти порядкового номера 1 
ставите 4 (ранг цього твердження) і т.д. за всіма порядковими номерами. Коли вся 
таблиця 2 буде заповнена (окрім стовпця «Сума рангових значень»), Ви можете 
обчислити результат по кожній з восьми категорій життєвих смислів. Для цього 
достатньо скласти рангові значення навпроти кожної з категорій і записати ре-
зультат у стовпчику «Сума рангових значень». Наприклад: щоб підрахувати суму 
рангових значень категорії «альтруїстичні», — Ви маєте скласти рангові значення 
тверджень за номерами 1,9, 17. Запишіть отриманий результат в останній стовп-
чик «Сума рангових значень». 1 так само за всіма восьми категоріями. 

Порядкові номери і відповідні їм ранги (місця) тверджень: альтруїстичні 
- 1.9.17.; скзистенційні — 2. 10. 18.; гедоністичні — 3. 11. 19.; самореалізації — 4. 
12. 20.; статусні — 5. 13. 21.; комунікативні - 6. 14. 22.; сімейні — 7. 15. 23.; ког-
нітивні — 8.16. 24. 

Інтерпретація даних. Порівнюючи отримані дані, слід пам'ятати, що чим 
менша сума рангових значень, тим більшу вагу має ця категорія у системі Ва-
ших життєвих смислів, і навпаки. У залежності від отриманої суми рангових 
значень по кожній з категорій Ви можете оцінити представленість кожної із ка-
тегорій у Вашій особистій системі життєвих смислів: 

18-24 бали — смисли цієї категорії представлені слабо у Вашій системі жит-
тєвих смислів; 

10-17 балів — смисли цієї категорії представлені достатньо у Вашій системі 
життєвих смислів; 

3-9 балів — смисли цієї категорії домінують у Вашій системі життєвих сми-
слів. 

Тепер на основі отриманих даних Ви можете побудувати профілі представ-
леності життєвих смислів. На горизонтальній осі визначаються категорії жит-
тєвих смислів, на вертикальній — отримані бали по кожній категорії. 

Примітка: Методика В. Котлякова перекладена нами на українську мову з 
оригіналу. Але були здійснені деякі операції щодо зміни оформлення результа-
тів, а саме: для зображення даних на графіку ми поміняли місцями першу (ни-
жню) і третю (верхню) категорії представленості (тобто пропонуємо: 3-9 балів 
— смисли представлені слабо, 18-24 бали — домінують). Така заміна відповідає 
принципу зростання значущості певної категорії в системі життєвих смислів і 
візуально, на рисунку, на нашу думку, має вигляд більш переконливий, ніж у ре-
комендаціях автора методики. Хоча будь-який дослідник може скористатися 
оригінальною методикою без зазначених вище змін. 
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