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обзор представлений о феномене отчуждения. Исследуются воз-
можности использования онтологической модели человека в 
психотерапевтической практике и понимание феномена отчуждения 
как одной из онтологических функций и потребностей человека. 
Метод символдрамы переосмысливается как структурно-психо-
динамическая психотерапия. 

Ключевые слова: отчуждение, структурно-психодинамический 
подход, онтологическая модель, онтологическая функция, оно-
логическая потребность, переживание, символизация, размыкание, 
психотерапия, символдрама, кататимное переживание образов. 

Grebin L.A. Alienation as a category of the structural-
psychodynamic psychotherapy. 
The article treats the phenomenon of alienation in terms of the structural 
and psychodynamic approach. An overview of ideas about the 
phenomenon of alienation is presented. The possibility of using an 
ontological model of a person in the psychotherapeutic practice and 
understanding of the phenomenon of alienation as one of the ontological 
functions and human needs are studied in the article. The Symboldrama 
method is reinterpreted as a structural and psychodynamic psychotherapy. 

Keywords: alienation, structural and psychodynamic approach, 
ontological model, ontological function, ontological need, experience, 
symbolization, opening, psychotherapy symboldrama, katathymic 
experience, images, Guided Affective Imagery; «Katathymes Bilderieben». 

Умови і методи психологічної допомоги людині 
в опануванні смислом особистісного існування 

Гурлєва Т. С., 
Інститут психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України 

«У кожній людині сонце, тільки дайте йому світити» /Сократ/ 

У статті йдеться про теоретико-методичні засади психо-
логічної допомоги людині в опануванні смислом особистісного 
існування у контексті екзистенційно-гуманістичного напрямку 
психотерапії та консультування. У якості методу психологічної 
допомоги розглядається діалог. Матеріалом для обговорення у 
ході діалогового спілкування пропонуються притчі. 
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Ключові слова: смисл особистісного існування, екзистен-
ційно-гуманістичний напрямок, умови і методи, діалог, притча, 
психологічна допомога. 

Проблема і мета дослідження 
Сучасні соціокультурні умови вимагають від людини само-

ідентифікації, самовизначення, утвердження і вдосконалення влас-
ної сутності, творення внутрішнього, морального закону, свого жит-
тя. Смисл, пошук, відкриття і реалізація смислу особистісного 
існування є питаннями екзистенційно-гуманістичної психології і 
психотерапії, тому допомога людині у вирішенні цієї проблеми здійс-
нюється на основі цього спрямування. 

Екзистенційно-гуманістичний підхід розглядає життя людини у 
цілому, те, як людина його проживає. Як будь-який інший глибинний 
підхід, екзистенційно-гуманістичний підхід допускає, що ліквідація 
симптому не веде до зцілення, і реальні зміни можливі лише під час 
роботи з глибинним змістом. Консультант і психотерапевт екзис-
тенційно-гуманістичного спрямування має на меті досягти того, щоб 
клієнт був максимально відкритий виникаючим у його житті мож-
ливостям, розумів унікальну сутність своєї життєвої ситуації, свого 
теперішнього, минулого і майбутнього, був здатен робити вибір і 
діяти, приймаючи відповідальність за наслідки своїх дій. Терапія 
покликана допомогти людині актуалізувати власний потенціал. 

Услід за вченими (Л. Бінсвангер, Дж. Бюдженталь, А. Ленгле, 
К. Роджерс, І. Ялом, Д. О. Леонтьєв та ін.), під екзистенційно-
гуманістичною психотерапією ми розуміємо глибинну життєзміню-
ючу терапію, що дозволяє зробити життя більш усвідомлюваним. 
Життєзмінююча терапія - це спроба клієнта і психотерапевта 
допомогти першому проаналізувати, як він відповідає на 
екзистенційні питання свого життя, і спробувати передивитися деякі 
з відповідей таким чином, щоб життя стало більш автентичним, 
осмисленим, реалізованим. 

Так, Дж. Бюдженталь головною метою психотерапії вважав не 
видалення симптомів, а допомогу людині відчути себе здатною на 
значно більше у своєму житті, не повернути клієнта до якихось 
«добрих умов», в яких він перебував раніше, а допомогти йому 
рухатися до більш досконалої осмисленості життя. Адже визначною 
особливістю «людської природи» є властива людині мотивація до 
"пошуку здравого", яка, тільки-но її визволяють, спонукає людину 
рухатися до більшої ефективності і задоволеності своїм життям [3]. 
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Важлива роль життєзмінюючого процесу належить пережи-
ванню людиною того, що їй небайдуже. Так, на думку Є. Осіна: 
«Першою і головною умовою автентичності є усвідомлення, чи 
відкритість досвіду внутрішньому і зовнішньому, чи чутливість до 
себе самого, здатність слухати себе... Першим кроком до автен-
тичності є відкриття для себе і прийняття людиною власних почут-
тів, усвідомлення свого права відчувати, переживати, тобто, бути. 
Чим ширший життєвий світ людини, тим багатші смисли, які вона 
здатна з нього вичерпати, тим більше того, що їй небайдуже (і за що 
тим самим вона знаходиться у відповіді), тим більш аутентичне її 
буття» [16, с.90-91]. 

Мета роботи - визначити психологічні умови і методи кон-
сультативної допомоги людині в опануванні нею смислом осо-
бистісного існування в рамках екзистенційно-гуманістичного нап-
рямку психології і психотерапії в сучасних соціокультурних реаліях. 
Застосовувався науковий аналіз літературних та інших інформацій-
них джерел в обсязі досліджуваної теми. 

Теоретичне дослідження питання і обговорення результатів 
Найвизначнішим елементом екзистенціалізму є інтерес до ек-

зистенції - буттю людини, яку екзистенціаліст сприймає як єдину, не-
повторну і незамінну, розуміє, що кожна людина відповідає за свою 
власну екзистенцію. Екзистенційно-гуманістична психологія визнає по-
тужний потенціал особистості в опануванні власним життям, прий-
нявши на себе відповідальність за нього. Це віра в людину і спроба по-
будови психології з "людським обличчям", яка по суті та за формою 
обирає екзистенційну філософсько-методологічну основу і гуманістичні 
цінності. 

Екзистенційна психологія акцентує увагу на феноменології і ро-
зуміє унікальність досвіду, який людина переживає. В. Франки вважав, 
що воля до опанування смислом — найлюдяніший феномен із усіх 
можливих, бо жодна тварина ніколи не турбується про смисл свого 
існування [14, с.245-246]. 

Психотерапія екзистенційно-гуманістичного спрямування зас-
нована на тезі, що внутрішній конфлікт витікає з конфлікту з пев-
ними «даностями», такими як: смерть, свобода, ізоляція, безглуздя 
або відсутність смислу життя. Техніка сприяння клієнтові у подоланні 
відчуття безглуздя, відсутності смислу існування, в активній участі у 
житті передбачає дослідження широкого діапазону надій і цілей 
пацієнтів, їх системи переконань, оцінювання їх здатності любити і 
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спроб творчо виражати себе. Психологи Л. Ф. Бурлачук, О. С. Кочарян 
та ін. вважають, що у роботі з такими екзистенційними даностями, як 
смерть, свобода, ізоляція психотерапевт організує процес таким 
чином, аби клієнт «зустрівся з ними обличчям до обличчя». То у 
випадкам відсутності смислу життя є сенс «відвернутися від питання, 
прийнявши рішення про залученість у життя» [5]. 

Сьогодні пошуки психологічної науки спрямовані на відкриття 
особливих умов і методів (чи засобів) допомоги людині в опануванні 
нею смислом особистїсного існування, в ієрархізації життєвих 
цінностей через переживання вищих смислів буття. 

Смисл як цінність і переживання цієї цінності. Смисл людського 
існування є екзистенційною, буттєвою цінністю. Під смислом мається 
на увазі позитивна загальнолюдська цінність. Смисл життя, на думку Г. 
В. Ф. Гегеля, є щось надіндивідуапьне, пов'язане з діалектикою 
світового процесу [6]. Смисл є сутнісним, фундаментальним атрибутом 
суб'єкта життя, що свідомо та цілеспрямовано вибудовує свій життєвий 
шлях і розгортає власне покликання та призначення. Для людини 
смисл життя виглядає, вважає І. Кант, як моральний закон, обов'язок, 
що постає вищим благом для людини і саме так внутрішньо пе-
реживається нею [8, с.499]. Смисл переживається і відкривається 
людині у творчості. Саме творча активність людини, міркує М. О. Бер-
дяев, проривається до смислу через світ безглуздя. У предметному, 
речовому, об'єктному світі смислу немає, він розкривається з людини, з 
її активності і означає відкриття людиноподібності буття. Смисл 
відкривається в духові, і лише в духові буття є людяним [10]. 

Отже, особистісний смисл - це переживання підвищеної суб'єк-
тивної значущості предмету чи події, що опинилися у полі дії 
провідного мотиву. Мотиви, що спонукають діяльність і надають їй 
особистісного смислу називаються смислоутворюючими мотивами. 
Будучи головними в житті, для самого суб'єкта вони можуть зали-
шатися, за висловом О. М. Леонтьєва, за «завісою» свідомості. Ієрар-
хічні взаємовідношення мотивів починають проявлятися у ситуаціях 
конфлікту мотивів. Для усвідомлення власних мотивів необхідний 
особливий мотив самопізнання і самовдосконалення [18, с.204]. Такий 
мотив може виникати у процесі саморефлексії, коли людина 
самостійно приходить до розуміння необхідності свого розвитку та 
шляхів його реалізації. З-за браку такої здатності до саморефлексії 
людина потребує психологічної допомоги, спроможної зняти 
«завісу» і відкрити людині нові обрії і перспективи саморозвитку і 
самоздійснення. 
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У випадку конфлікту мотивів або тоді, коли саму людину чи тих, 
хто її оточує, хвилює її певний психічний стан (тривога, страх, 
відчуття безвиході, сумніви тощо) або поведінка (наприклад, проти-
правна, агресивна), і якщо людина сама бажає аби їй надали допо-
могу, варто прояснити смисл її особистісного існування. 

Новизна авторського дослідження стосується тої частини психо-
логічної допомоги, яка спрямована на розвідку клієнтом духовного у 
собі і своєму житті, відстеження духовного вектору особистісного 
розвитку, сприяє своєрідній «подорожі у світ духовного», який є 
невід'ємною частиною внутрішнього світу людини. 

Вдосконалення психологічної допомоги людині у пошуку смислу 
особистісного існування пов'язане з розробкою основних теоретико-
методологічних і методичних основ екзистенційно-гуманістичного 
підходу зарубіжними і вітчизняними вченими (А. Маслоу, В. Франкл, 
К. Роджерс,С. Л. Рубінштейн. О. М. Леонтьев, В. А. Роменець, 
Д. О. Леонтьев та ін.). 

Так, на думку атеїстичного екзистенціаліста Ж.-П. Сартра (твір 
«Экзистенциализм - это гуманизм»), «існування передує сутності», 
«людина передусім існує, наштовхується на себе, відчуває себе у 
світі, а потім визначає себе. Немає ніякої людської природи чи 
первинної оцінки, окрім тої, яку людина сама привносить у світ. Лю-
ди можуть бути оціненими чи визначеними за їх діями і виборами — 
«життя до того, як ми його проживемо, — ніщо, але це від вас 
залежить надати йому смисл». 

К. Роджерс у результаті своїх клінічних спостережень дійшов 
висновків, що найсокровенніша сутність природи людини орієнто-
вана на рух уперед до певних цілей, є конструктивною, реалістич-
ною і заслуговує довіри і пошани. Згідно вчення К. Роджерса і його 
наступників, психолог у своїй діяльності має опиратися на фе-
номенологію клієнта; уміти підбирати правильні інтервенції (втру-
чання) у процесі терапії; розуміти поняття суб'єктивного, як пси-
хологічної основи буття людини; розвивати свою чутливість і 
допомагати клієнтам просуватися від звичайних розмов до більш 
глибокого дослідження суб'єктивного досвіду; оволодівати умін-
нями і навичками спостереження за процесами, які виникають в 
роботі з клієнтом. 

Феноменологічне спрямування підкреслює ідею про те, що пове-
дінку людини можна розуміти лише у термінах її суб'єктивного сприй-
няття і пізнання дійсності. Феноменологи вважають, що саме внут-
рішня система відліку людини - чи суб'єктивна здатність пізнавати 
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дійсність - грає ключову роль у визначенні зовнішньої поведінки (у 
тому числі в ситуації стресу, неврозу, страху чи депресії) [9]. 
Феноменологічна психологія вивчає суб'єктивний, особистий досвід 
людини. Феноменологічно-гуманістична психотерапія спрямована на 
відновлення автентичності та конгруентності цілісної особистості; 
феноменолонічно-екзистенційний напрямок піднімається до ствер-
дження людської особистості і світу як єдиної системи [11, С.122]. 

Одним з напрямків екзистенційного спрямування є персоналізм 
(від лат. persona — особистість) - який визнає особистість первин-
ною творчою реальністю і вищою духовною цінністю, а весь світ -
проявом творчої активності верховної особистості - Бога [12]. У перс-
оналізмі виділяють окрему актуальну течію - діалогічний персоналізм, 
представниками якого є М. Бубер, М. Бердяев, М. Бахтін, В. Біблер, 
П. Рікер, В. Штерн та ін. Соціальна сторона особистості - комунікація 
та діалог - у діалогічному персоналізмі сприймаються основою, 
фундаментом конструювання усієї особистості. Оперуючи такими 
екзистенційними категоріями, як Я, Ти і Ми, діалогічний 
персоналізм намагається подолати гносеологічний Я-центризм 
класичної філософії, виносячи проблему пізнання на новий 
онтологічний рівень проблеми творчості. 

Буття особистості, вважає М. М. Бахтін, - завади є «співбуття», і 
для того, щоб воно стало реальністю у спілкуванні воно має вийти на 
особливий рівень, а саме - на «діалог на вищому рівні», де 
«зустрічаються цілісні позиції, цілісні особистості», де йдеться «діалог 
особистостей» [4]. 

У працях екзистенційно-гуманістичного спрямування діалог -
це умова людського існування, форма спілкування двох чи більше 
рівноправних, рівновільних, рівноунікальних суб'єктів, які розкри-
вають свою неповторність у змісті і способі своєї взаємодії [24, с. 4]. 
Діалог - це цілісний дискурсивний процес обміну думками, по-
чуттями, міжпартнерськими відношеннями між людьми, пов'язаними 
спільною проблемою, у вигляді мовленнєвої діяльності. При цьому 
репліка одного партнера розкриває смисл висловлювання іншого 
[17]. З метою сприяння правильному розумінню, справжній інтерпре-
тації людиною адресованого їй повідомлення, слід домогтися 
встановлення діалогічної взаємодії, яка сприяє взаємодії смислових 
позицій, тобто точок зору тих, хто спілкується, синтезу нового смислу 
[28]. Без діалогічної взаємодії неможлива рівноправна, взаємоприй-
нятна передача, осмислення і обговорення думок, знаходження задо-
вольняючих обидві сторони стратегій і шляхів вирішення тієї чи іншої 
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жоттєвої ситуації. Важливою особливістю діалогового спілкування е 
визнання права опонента на власну позицію, відмова від монопольного 
володіння істиною, грубого тиску на волю і точку зору партнера. За 
умови діалогічної взаємодії створюється і зберігається можливість для 
виявлення людиною адекватної самооцінки, самоповаги, само-
прийняття, що є необхідними факторами психічного розвитку і само-
вдосконалення особистості. 

Діалог має відкрити можливості людини у обширі певної куль-
тури розширити межі своєї свідомості, скласти особисту думку, усві-
домити і зберегти власну життєву позицію. Він має на меті розвиток 
світоглядних уявлень, формування основ логічного, рефлексивного, 
творчого мислення, причому з наймолодшого віку. Так, у якості за-
собу трансляції маленьким дітям вічних, високих цінностей як націо-
нальної, так і світової культури можуть успішно виступати відомі 
сократичні (або сократіеські) діалоги. Ідея цього прийому полягає 
у тому, що партнеру по спілкуванню задається таке питання, на 
котре той може відповісти саме так, як нам потрібно, причому 
ключовим моментом діалогу є дотримання спілкування з дитиною 
на рівні «Дорослий-Дорослий» ( М. Ю. Литвак. Отцы и дети. Новый 
стиль общения со взрослыми детьми). 

Ідея про сократичний діалог як діяльнісний спосіб розвитку дітей 
була виголошена педагогом К.Д.Ушинським, розвинута американ-
ським вченим М. Ліпманом, знайшла своє педагогічне втілення у пра-
цях А. А. Петровського, В. Ф. Одоєвського, Л. М. Толстого, А. С. Ма-
каренка, В. О. Сухомлинського. Зараз ідея діалогу, і сократичного 
діалогу зокрема, у психологічному консультуванні і психотерапії активно 
вивчається і впроваджується сучасними дослідниками (Г. В. Дьяконов, 
І. В. Дубровіна, В. Каган, 3. Г. Кісарчук, Г. О. Ковальов, Р. Кочюнас, 
М. В. Телегін, Н. В. Чепелєва та ін.). 

Сократичний діалог дозволяє підштовхнути клієнта до від-
криття ним же самим адекватного для себе смислу життя 
(В. Франкл, Е. Кречмер та ін.).Особливою людською здатністю, яку 
в книзі «Людина в пошуках смислу» В. Франкл назвав само-
трансценденцією, є те, що, шукаючи смисл життя, людина звер-
тається до своєї совісті — органу смислу (інтуїтивне розуміння), 
яка дозволяє знайти унікальний смисл в кожній конкретній ситуації. 
Особливу роль в сократичному діалозі грає особистість психо-
терапевта, з боку якого недопустимим є нав'язування своїх смис-
лів клієнтові. 
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У пошуках істини Сократ розраховував на логос, розум співбесід-
ника, і тим самим вивищував людину. Логос - божественний розум, 
частиною якого наділена кожна душа, дозволяє не «закутувати», 
«приховувати» реальність, не «випробувати» її, а досліджувати, 
осмислювати, структурувати, розуміти. Для Сократа мета і вищий 
смисл філософського діалогу полягав у безкорисливому прагненні до 
істини, у спільному зі співрозмовником збагненні цієї істини. У цьому 
сенсі ведення діалогу полягає в гармонізації стосунків з партнером по 
спілкуванню, у примиренні різних «голосів», у їхній згоді, у взаємному 
прощенні, у поступливості заради взаєморозуміння. Діалог є «бла-
гое», «конструктивне» красномовство, уміння у бесіді знаходити 
консенсус та істину. 

Етапи сократівського діалогу. 
- На першому етапі перед співбесідником ставиться проб-

лема, яка з одного боку, узята із щоденного життя, з іншого боку -
має філософський зміст. 

- На другому етапі співбесідники вирішують проблему на 
актуальному для них рівні розвитку, «знімають» світоглядне 
питання, даючи доступну їх розумінню відповідь. Учасники діалогу 
проговорюють (вербалізують, об'єктивують) свої ідеї стосовно 
вирішення філософсько-світоглядної проблеми, шукають засоби, за 
допомогою яких можна вдягти ці ідеї у слово, перетворити свої 
думки у сукупність висловлювань. 

- На третьому етапі філософського діалогу Сократ, за сучасною 
психологічною мовою, створив «зону найближчого розвитку» (Л. С. 
Виготський) для учасників діалогу, використовуючи для цього основні 
методи - майєвтику (майєвтика деструктивна: що означає etenchos -
«привести до замішання»; «посіяти сумнів», і конструктивну) і агон 
(протиставлення, протиборство, змагання). Сократ створює такий 
контекст, у якому його співрозмовнику стає очевидною неповнота, 
обмеженість власних філософсько-світоглядних уявлень, які досі 
мали місце. Третій етап особливий тим, що відповіді, отримані на 
другому етапі, піддаються сумнівам, критиці, проблематизуються, 
перетворюються у версії.А значить ситуація втрачає завершеність, 
стає діалогічно відкритою. Філософсько-світоглядний діалог знаходить 
новий імпульс, отримує «друге дихання» [25; 26]. 

Екзистенційно-гуманістично орієнтований терапевт у процесі діа-
логу має на меті досягти того, аби клієнт щонайбільше став відкритим 
своїм можливостям, які виникають у житті, був здатен здійснити вибір 
і актуалізувати власні потенції, мати максимально повноцінне, 
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насичене, осмислене існування. Істина, до якої прагнув Сократ у 
діалозі, передбачає відкриття людиною високих життєвих смислів. 
Згадаймо М. Бердяева, який писав: «Человек— есть принципиальная 
новизна в природе». Тело человека— культурное тело, оно оду-
хотворено и подчинено высшим целям человека. «Форма чело-
веческого тела, лицо человека духовно» [1; 2]. 

Досить дієвим у відкритті, в усвідомленні сутнісних, високих 
смислів особистісного існування, у тому, що ці смисли стануть 
цінними для людини може виявитися метод інтерпретації 
фольклорних сюжетів, будь-яких культурних текстів, зок-
рема, притч. 

З допомогою притчі висловлювали свої філософські, етичні, мо-
ральні переконання Б. Брехт, А. Камю, Ф. Кафка, Р. Марсель, 
Ж.-П. Сартр. До неї звертався Л Толстой. За висловом сучасного 
поета Івана Андрусяка, «притча як перепроживання», а метафори, на 
думку К. Дж. Ванхузера, «живлять думку, без метафори думка б омер-
твіла», звідси - допомагають оживити сприйняття світу, бачення себе, 
своєї ролі у ньому. До використання притчі закликають сучасні психо-
логи і психотерапевти. Роль алегоричних, метафоричних, симво-
лічних текстів як особливих текстів культури у психотерапевтичній 
практиці підкреслюють Арутюнова Н. Д., Гордеєва Ж. В., Щіпанов-
ська О. Р. та багато інших дослідників. «У результаті осмислення 
соціокультурного досвіду, що знаходить своє відображення у текстах 
культури, людина вибудовує власний особистісний текст (Я-текст), 
який створює своєрідну культурну канву розвитку, що є базою для 
розуміння світу, осмислення власного призначення, власного жит-
тєвого шляху», - зазначає Н. В. Чепелева [29, с.89]. 

Використання притч дуже добре, органічно вплітається у бе-
сіду, яка вибудована у формі діалогу, що передбачає рівний обмін 
думками, цінностями, життєвими смислами. Людина не лише ви-
різняє ті чи інші цінності, смисли існування, але й, що особливо важ-
ливо, вибудовує ієрархічну драбину закладених та інтерпретованих 
у притчі смислів, дошукуючись до тих, які лежать поза твором. У 
процесі обміну думками і враженнями щодо змісту притчі і приве-
дених із реального життя аналогій, у клієнта відкривається мож-
ливість більш широкого розуміння самого себе та інших людей, їх 
учинків і намірів, а також способів і шляхів реалізації людини у світі. 
Притча націлена на осмислення зображуваного явища з духовних 
позицій. Коли людина спрямована на пошук смислів, зауважує В. 
Франкл, це вже вказує на рівень її духовного зростання [27]. Але про 
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реальну духовність можна казати лише тоді, коли, по-перше, людина 
не костеніє в обраних раз і назавжди смислах і цінностях, а лишає їх 
відкритими до діалогу з іншими смислами і цінностями, по-друге, коли 
смисли і цінності, описані на рівні принципів і переконань, не 
залишаються на рівні лише слів [13]. Такий діалог смислів і пошук 
резервів їх реального втілення стають можливими у процесі обгово-
рення, зокрема, притч. 

Наведемо притчі про смисл життя, які можна використовувати у 
бесіді. 

Поитча 1 Одного разу, по дорозі додому, Мудрець зустрів 
чоловіка, який так сильно поспішав, що зачепив його плечем. 
Тоді Мудрець спокійно і ввічливо звернувся до цього чоловіка із 
запитанням: 

- Скажи, шановний чоловіче, куди це ти так сильно пос-
пішаєш, що нічого не помічаєш на своєму шляху? 

- Прошу пробачення, - сказав чоловік, не зупиняючись, -
поспішаю, тому що шукаю сенс життя і не маю права ні на 
хвилинку замешкатися, поки не досягну своєї мети. 

- Що ж, - мовив Мудрець, - я чув про одного чоловіка, який усе 
своє життя шукав смисл. 

- Надіюся, істина відкрилася йому? — зацікавився 
нетерплячий перехожий. 

- Так, він помер просвітленим, встигнувши прошепотіти 
тим, хто був поруч те, що зрозумів лише вмираючи, - відповів 
Мудрець. 

~ І що ж він сказав ? 
- Він сказав, що сенс життя - це вибір... 
- Що ж, спасибі тобі за розмову, - сказав чоловік, поклонився і 

побіг далі. 
- .... вибір, або жити, або есе своє життя потратити на 

пошуки цього самого сенсу, - закінчив Мудрець, але його слова 
прозвучали вже в пустоту. 

Випадковий перехожий був уже занадто далеко. Він 
поспішав [19]. 

В чому ж була істина, яку пізнав Мудрець, і чому до неї варто 
йти «не поспішаючи»? - це лише незначна частина тих питань, над 
якими можна роздумувати у процесі психотерапевтичної бесіди. 

Притча 2. Вихід з лабіринту. Одного разу Майстер привів 
свого учня в парк, розташований біля підніжжя гори. У парку 
знаходився складний лабіринт з високими і гладкими стінами Дах 
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у лабіринту був відсутній, / його переходи висвітлювалися 
сонячним сяйвом. 

Майстер підвів учня до входу в лабіринт і велів йому 
відшукати вихід. Учень блукав у лабіринті цілий день і цілу ніч, але 
раз за разом незмінно заходив у глухий кут. Зневірившись 
вибратися назовні, в/н впав на землю і заснув. Відчувши, як хтось 
трясе його за плече, учень відкрив очі. Над ним стояв Майстер. 

- /би за мною, - сказав він. 
Вийшовши з лабіринту даос, не обертаючись, став 

підніматися на гору. Піднявшись на вершину, в/н звелів: 
- Подивися вниз! 
З місця, на якому вони стояли, лзб/ринт було видно як на 

долоні. 
- Дивлячись звідси, ти можеш відшукати шлях, що веде до 

виходу з лабіринту? 
- L/е нескладно, - сказав учень. - Потрібно лише уважно 

придивитися. 
- Знайди його і гарненько запам'ятай, - вел/в Учитель. Через 

дея/шЯ час вони спустилися з гори, учень увійшов в лабіринт і 
впевнено минув його, жодного разу не збившись і не заблукавши. 

- Урок, який ти отримав сьогодні, стосується одного з 
головних секретів Мистецтва Життя, - зустрівши учня біля 
виходу, сказав даос. - Чим далі ти відсторонюється від ситуації 
чим вище над нею піднімаєшся, чим більшу поверхню охоплює твій 
погляд, тим простіше відшукати правильне рішення [22]. 

Ця притча вказує шлях до пізнання, осмислення свого життя, 
ціннісних пріоритетів, спосіб осягнути поле життєвих смислів, серед 
яких легше віднайти найважливіший, найсокровенніший. 

Притча 3. Про ведмедя.У цій притчі йдеться про вихід за 
межі власних стереотипів, про розширення уявлень про власні 
можливості. Ведмедя певний час тримали в клітціде він міг 
пересуватись на три кроки вперед і на три - назад. Коли його 
випустили у великий вольєр, він продовжував ходити тим самим 
маршрутом. Притча кличе до того, щоб позбавлятися "кліток" 
в своїх головах, передивлятися і переоцінювати власні пер-
еконання[21]. 

Особливість притчі полягає у тому, що істина в ній ніколи «не 
лежить на поверхні», а відкривається кожній людині, і відповідає 
рівню індивідуального розвитку особистості. Сенс притчі розу-
міється не тільки розумом, а й почуттями, усім єством, цей малень-
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кий алегоричний (а також символічний, метафоричний) твір про-
понує людині задуматися про дійсний смисл життя. І якщо стильові 
особливості притчі привертають увагу читача до морально-етичного 
змісту твору, то образна система спонукає задуматись над смислом 
особистісного існування, духовними цінностями, вічними істинами — 
такими як любов, добро, справедливість, вірність тощо. Ідея твору 
може чітко формулюватись або подаватись завуальовано (її 
осягають із підтексту), інколи на неї лише натякується і слухач або 
читач має сам прийти до її розуміння [20]. 

Роль і значення особистості екзистенційно-гуманістичного пси-
холога/психотерапевта можна визначити знов таки за допомогою 
притчі: «Відома афінська гетера Каллісто (яка розважала бесідою, 
піснею чи танцем) одного разу насмішкувато заявила Сократу, 
що якщо лише вона забажає, то переманить до себе усіх його 
друзів та учнів, а от, мовляв, йому те саме з її друзями зробити 
не вдасться. 

— Звісно — сказав філософ.— Тобі легше: адже ти кличеш 
спускатися униз, а я — підніматися уверх»[ 15]. 

З цієї притчі і з наведеного вище теоретичного матеріалу 
можна зрозуміти наступне. Психолог не може нав'язувати власні 
смисли, цінності і переконання, за допомогою механізмів сугестії 
досягати певних переконань у своїх клієнтів. Йому не досить «за-
гоювати рани» і знімати «симптом». Психолог екзистенційно-
гуманістичного спрямування має сприяти усвідомленню людиною 
себе самої, своїх цінностей, смислу життя і рухатися у напрямку 
духовного самопізнання і саморозвитку, до вершин власного духу. 
Психолог повинен зробити так, щоб клієнт сам відшукав смисл осо-
бистісного існування, оволодів ним і винайшов резерви і можливості 
для його реального втілення у життя. 

Висновки 
Екзистенційно-гуманістичний рівень психологічної допомоги мож-

ливий за умови максимальної присутності обох - і клієнта і психолога, 
за умови діалогу (як розмови двох). Психолог як суб'єкт, який прагне 
допомогти людині у відкритті смислу особистісного існування і в його 
опануванні, створює умови, щоб клієнт, як належить суб'єкту, виявив 
резерви для власного розвитку, руху вперед до саморозуміння і 
реконструкції свого життєвого шляху. Тому психологічне консуль-
тування і психотерапія виступають необхідною умовою для виник-
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нення, розгортання і продовження діалогу між психологом і людиною, 'і 
котра звернулася по допомогу. і 

Діалог як метод психологічного консультування і психотерапії, 
передбачає і розкриває можливості людини роздумувати, аналі-
зувати, навіть сперечатися, висувати власну і приймати іншу точку 
зору, приходити до певного консенсусу зі своїм співрозмовником, 
зокрема, психологічним консультантом або психотерапевтом, зали-
шаючи за собою простір для самостійного вибору життєвого орієн-
тиру і подальшого життєвого самовизначення. Засобом, за допо-
могою якого спілкування досягне своєї мети - усвідомлення люди-
ною власного життєвого шляху, життєвих цінностей, фізичного, со-
ціального, морально-естетичного, а також духовного вектору само-
розвитку і самовдосконалення - може бути метод інтерпретації 
притчі. Під час діалогової взаємодії, інтерпретації змісту тієї чи іншої 
притчі, можливим є досягнення зустрічі смислових орієнтирів обох 
рівноправних партнерів по спілкуванню - психолога і клієнта, обго-
ворення позицій, вихід людини, яка потребує екзистенційної 
допомоги, на бачення власної життєвої проблеми і шляхів її 
вирішення. 
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Т. С. Гурлева. Условия и методы психологической помощи 
человеку в овладении смыслом личностного существования 

В статье идет речь о теоретико-методических основаних пси-
хологической помощи человеку в овладении смыслом личностного 
существования в контексте экзистенциально-гуманистического направ-
ления психотерапии и консультирования. В качестве метода психоло-
гической помощи рассматривается диалог. Материалом для обсуж-
дения в ходе диалогового общения предлагаются притчи. 
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T.S.Gurleva. Conditions and methods of psychological aid for 
a human inmastering the meaning of personal existence 

The article concerns the the theoretico-methodological foundations 
of psychological aid in mastering the meaning of personal existence in 
the context of existential-humanistic trend of psychotherapy and 
consultation. As the method of psychological aid, the dialogue is ob-
served. As the material for discussion during the dialogue com-
munication the parables are suggested. 

Key words: the meaning of personal existence, existential-
humanistic trend, conditions and methods, parable, psychological aid. 

Моральнісна самореалізація людини як феномен 
психологічної практики 

Демидюк, Н.П. 
Інститут психології ім. Г.С. Костюка 

НАПН України 

Дана стаття висвітлює психологічний контекст проблеми 
розвитку здатності людини до моральнісної самореалізації, яка 
охоплює широкий спектр феноменів моральної самосвідомості та 
моральної поведінки особистості, зокрема, таких як: совість, 
честьг почуття обов'язку, справедливості, сорому та ін. Представ-
лений аналіз необхідних умов активності совісті дозволить опти-
мізувати психотерапевтичний вплив з метою розвитку здатності 
людини до моральнісної самореалізації 

Ключові слова: мораль, моральність, моральнісна само-
реалізація, моральна самосвідомосте моральний ідеал, совість, 
честь, гідність. 

Постановка проблеми 
Попри широке визнання наявності моральної кризи у сучасному 
суспільстві і гучні декларації стосовно відновлення духовних 
цінностей на сторінках філософсько-етичної, педагогічної та пси-
хологічної літератури варто зазначити, що прикладні аспекти тт 
подолання мало представлені у вигляді технологічних моделей чи 
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