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в період навчання у ВИЗ. Подальші дослідження тендерного аспекту особистю-
них характеристик "психологічного портрета студента" дозволять розширити уяв-
лення про фактори професійного самовизначення молоді. 
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СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ ОСОБИСТІСНОГО ВИБОРУ 
У СВІТЛІ ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Гурлєва Т.С. j Журавльова Н.Ю. 
і 

Генетична психологія вивчає виникнення будь-якого психічного явища, його 
походження, становлення і функціонування у життєвих процесах, а також його 
відродження після втрати дійових функцій [5; 6]. Розмірковуючи про цілісність 
особистості, яка "специфічно" охоплює всі структурні і динамічні вияви життя 
людини, С.Д.Максименко зауважує, ицо вона (цілісність) зумовлена не сумою ок-
ремих складових, а інтегрованою єдністю трьох витоків існування особистості -
біологічної, соціальної та духовної [5]. 

Нинішні соціокультурні умови вимагають від людини утвердження і вдосконален-
ня себе як духовної істоти, для якої "як внутрішнє, особистісне" є біологічне і соціаль-
не. "Усередині" особистості біологічні і соціальні фактори не існують як окремі, кожен з 
них являє собою інобуття іншого...", - зазначається з позиції генетичного підходу [Там 
само, С.64]. У тій же мірі, певно, духовне відображає "інобуття" біологічного і соціаль-
ного, розвиток яких перебуває під неминучим впливом духовного. 
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Духовність знаходить своє втілення і вираження у вчинках людини, у її рішен-
нях, варіантах життєвого чи будь-якого ситуаційного вибору. 

Соціальні цінності, традиції, звичаї і норми впливають на людину, пронизу-
ють її повсякденність і особливо яскраво заявляють про себе в критичні життєві 
періоди, деколи полегшуючи ухвалення важливих рішень, а деколи конфліктуючи з 
індивідуальними бажаннями, прагненнями. У такі моменти людина стикається з 
необхідністю більш глибокого усвідомлювання себе, своїх потреб і можливостей, 
пошуку відповідних життєвих альтернатив. Інколи варіанти можливих життєвих 
рішень виявляються в соціокультурному досвіді людей, інколи, завдання вимага-
ють від людини виходу за межі загальновизнаних стереотипів і стандартів. Це час 
напруженого протистояння між зовнішньою і внутрішньою реальністю, вивірення 
власних переконань, осмислення їх ціннісних підстав; час звернення до особис-
тої відповідальності, в окремих випадках - до творчого перетворення себе і 
дійсності. Напруженість цього процесу буває настільки значною, що вимагає про-
фесійної підтримки та участі. Для сучасної людини тема вибору нерідко актуалі-
зується при вирішенні наступних життєвих завдань: вибір професії, вибір навчаль-
ного закладу, місця роботи, шляхів і темпів професійного розвитку; визначення 
кола спілкування (друзів, колег) і способів побудови взаємин, самовизначення в 
родинному плані; питання самоосвіти і саморозвитку (емоційному, етичному, ду-
ховному); вибір форм суспільно-політичної, культурної активності і використання 
вільного часу. Соціалізація людини, по суті, відбувається у процесі її самовизна-
чення по відношенню до цих сфер життя. І тут індивід стикається з можливістю 
вибору вже відомого, типового варіанту життя або стоїть перед завданням пошу-
ку більш індивідуалізованого способу організації життя. 

Вибір може бути простим, тривіальним, що не вимагає від людини внутріш-
ньої напруги, і може бути особистісним або екзистенціальним, що призводить до 
самоінтерпретації та самовизначення. Такий вибір з'являється перед людиною 
часто як виклик у критичних життєвих ситуаціях, коли суб'єктові не дані ані досить 
ясні альтернативи, ані критерії їх порівняння. Складність цього виду вибору поля-
гає в тому, що він найчастіше здійснюється в ситуації, яка характеризується 
вираженою невизначеністю. В цьому випадку суб'єктові необхідні особисті ресур-
си (ціннісно-смислові підстави, творчі ресурси) для побудови альтернатив вибо-
ру, важлива готовність до якнайбільшого числа варіантів подій. 

Тема особистісного вибору максимальний відголос знаходить в екзистенц-
ійному (Л.Бінсвангер, Р.Мей та ін.) та екзистенційно-гуманістичному (А.Маслоу, 
І.Ялом, К.Роджерс, В.Франкл, Д.Бьюдженталь, Ф.Перлз та ін.) психотерапевтич-
них підходах, що приділяють особливу увагу поняттю вибір, його особистісній, 
автентичній складовій. Питання психологічної допомоги людині в ситуації особи-
стісного вибору є предметом розгляду як зарубіжних, так і вітчизняних психологів 
і психотерапевтів, які вносять вагомий вклад до теорії і практики сучасної психо-
терапії (Ф.Ю.Василюк, Д.О.Леонтьев, Т.М.Титаренко [ 1; 4; 7] та ін.). У даній 
роботі ми орієнтуємося на розуміння особистісного вибору, запропонованого 
Ф.Ю.Василюком, а саме: особистісний вибір є актом "свідомим, довільним, відпо-
відальним, ціннісним і вільним" [1, с.29]. Представники гуманістичного і екзис-
тенційного напрямів підкреслюють взаємозв'язок готовності людини до особист-
існого вибору з рівнем її особистісної зрілості, здатністю приймати відповідальність 
за своє життя. Сприяння особистісному розвитку людини розглядається як най-
важливіша умова її готовності до здійснення особистісного вибору. 

Психологічна допомога людині в ситуації особистісного вибору передбачає 
сприяння їй, з одного боку, у проясненні власних справжніх бажань, не спотворе-
них тиском соціального середовища і внутрішніми психологічними захистами, а з 
іншого боку, у відповідальному їх здійсненні в соціокультурному просторі. Психо-
терапевт підтримує клієнта у пошуку адекватних форм реалізації ним власних 
прагнень і, по суті, в самореалізації. Вітчизняна теорія і практика психологічної 
допомоги сприйнятлива до технік, які допомагають клієнтам усвідомити, де вони 
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діють під зовнішнім впливом (культури, мікросередовища, некритично сприйнятих 
і не асимілюючих установок), а де вони реалізують автентичний особистіснии 

вибір. w ' 
П с и х о л о г и - г у м а н і с т и акцентують увагу на тому, що будь-якии життєво важ-

ливий вибір несе в собі ц інн існо -смисловий вимір, впливає на формування Я-
образу (підтверджує власні уявлення про себе або закликає їх до змін). В.Франкл 
визначає людину як істоту, яка постійно вирішує, чим вона буде у наступний 
момент [8, с. 114]. Ухвалення такого рішення - акт не лише свободи, а й відпов-
ідальності. 

Співзвучні погляди ми знаходимо у Б.В.Зейгарник, яка відзначає, що особи-
стісний вибір відбувається не за рахунок вольової регуляції, а за рахунок ціннісно-
смислової особистісної регуляції людини. Інколи людина вольовим зусиллям 
здійснює вибір між протилежними мотивами. Так вона отримує деяке полегшен-
ня, але певна напруга і внутрішня конфліктність залишаються [2]. Цей стан може 
бути здоланий за допомогою особливого переживання, яке розуміється як актив-
на діяльність (проживання) по породженню нових життєвих смислів. Залучення 
додаткових смислів відбувається за рахунок розширення свідомості і виявлення 
нових контекстів діяльності, в котрих може реалізовуватися значуща цінність або 
виявлятися і діяти нові цінності, що по суті поглиблюють і збагачують саму люди-
ну, наближають її до більш глибокого усвідомлювання себе. 

Складне і багатопланове переживання людини перед лицем вибору Ф.Ю.-
Василюк розглядає у вигляді операційної структури вибору. Досліджуючи вибір як 
процес, він виділяє наступні фази: відвернення від труднощів зовнішнього світу 
(уміння виходити з поля дії тимчасових, швидкоплинних обставин) і утримання 
складності внутрішнього світу (низки життєво важливих стосунків, а не лише яко-
гось одного актуального відношення); актуалізація глибинних цінностей (через 
співвідношення актуальних власних цінностей з вищими буттєвими цінностями); 
оцінка альтернатив різних образів життя, в яких реалізуються різні цінності і вияв-
ляються різні образи Я; ухвалення рішення; прийняття жертви. Повноцінний акт 
вибору включає всі вказані операції і фази, в кожній з яких у згорнутому вигляді і 
зі своїми акцентами проходить повний цикл вибору [1]. 

Людина завжди стоїть перед необхідністю вибирати, але, зауважує Ф.Ю.Ва-
силюк, існує внутрішня тенденція ухилятися від справжнього вибору. Ця тенден-
ція, як правило, перебільшує складність внутрішнього життя людини І труднощі 
зовнішніх обставин. Для здійснення повноцінного вибору необхідна готовність 
актуалізувати у свідомості значущі цінності, переводячи їх із горизонтальної пло-
щини ситуативного зважування у вертикальну площину їх принципової оцінки. На 
цьому етапі важливе чітке формулювання альтернатив і прояснення їх ієрархії. 
Наявні цінності клієнта ще раз випробовуються, вивіряються, але не стільки "від 
голови", скільки "від серця". Це час заклику цінності і прислухання до неї - як 
відгукнеться? На цьому етапі може статися уточнення цінностей, ясніше їх усві-
домлення [Там само]. Ймовірна така ситуація, коли вибір здійснюється не з на-
явності двох рівновеликих альтернатив, а складається із створення нових смис-
лових стосунків, які радикально перетворять ситуацію в цілому. Це може бути 
вихід за межі вже відомих альтернатив, створення нової, конструктивної альтер-
нативи. 

Вирішальним моментом у роботі з особистісним вибором людини є опра-
цювання ціннісно-смислової складової вибору, при якій цінність, усвідомлена як 
пріоритетна, органічно поєднується з відповідним образом себе, точніше пород-
жує цей образ і втілюється в певному способі життя. При цьому людина відпові-
дально і вільно приймає рішення жити саме так, мужньо справлятися з можливи-
ми труднощами і обмеженнями. 

Стратегія психологічної роботи з темою особистісного вибору, по суті, по-
лягає у супроводі процесу переживання клієнта при проходженні ним основних 
етапів вибору (актуалізація глибинних цінностей, оцінка альтернатив, ухвалення 
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рішення, жертва). Здатність терапевта до спів-переживання з клієнтом і до спів-
присутності з ним є необхідною умовою послідовного руху людини до глибшого 
усвідомлення себе і себе в світі, автентичного самоздійснення у власному осо-
бистісному виборі. 

Вибір є механізмом смислової регуляції життя, механізмом кардинальної 
трансформації життєвий сенсів. Критерії вибору особа щораз виробляє само-
стійно, вони не задаються раз і назавжди. Підставою конструктивного життєвого 
вибору є його цінність для людини, для II розвитку, для майбутнього. Кожен жит-
тєвий вибір або підтверджує вже встановлені для особистості смислові орієнти-
ри, або пропонує нові. 

Враховуючи багатозначність, неочікуваність і непередбачуваність особис-
тості, як зазначає С.Д.Максименко [5], людина не може гарантувати чітке і не-
змінне рішення, а тим більше однозначний відбір засобів його втілення під впли-
вом зовнішніх і внутрішніх факторів. Але людина, як цілісна особистість, у своїх 
намірах і діях, свідомо чи несвідомо, орієнтується на смисли, які лежать в основі 
і є керманичем усієї життєдіяльності. Тому важливо, аби ці смисли забезпечували 
вищий рівень розвитку самої особистості, взаємовідношень з іншими людьми, з 
навколишнім світом, а також проектували майбутнє, націленість на яке сприяє як 
творенню особистістю себе, так і власного життєвого шляху. 

З екзистенційно-гуманістичної точки зору людина живе справжнім життям, 
якщо відповідальна за реалізацію своїх можливостей, шукає сутнісного, а не лише 
задовольняє біологічні потреби, сексуальні, агресивні чи будь-які інші наміри. Вона 
повноцінно живе, коли прагне щось важливе і справжнє вчинити у своєму житті, 
не боятися "бути", відірватися від шаблонів і авторитетів, шукати шляхи для 
кращої самореалізації (Ж.-П.Сартр, М.Бубер, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, 
О.М.Леонтьев, Г.О.Балл та ін.). 

Смисл не досягається шляхом простого пошуку, коли людина просто, у 
примітивному сенсі, перебирає відомі цінності (в певному розумінні жонглює ними), 
здебільшого орієнтуючись на думку оточуючих, а народжується у результаті його 
відкриття, осмислення, і постійно змінюється. Людина "народжує" смисл, який 
істотно відображає прагнення і потреби особистості, є парусом, який скеровує 
корабель життя. 

"Поняття "духовність" означає щось піднесене, "високе". Людина духовна у 
певному вимірі "вища", ніж людина бездуховна", - пише Д.О.Леонтьєв. Але про 
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 [4]. 

У сучасній культурі існує поняття загальнолюдських цінностей, до яких відно-
сять наступні: правда, краса, любов, творчість, гармонія, активність, досконалість, 
відповідальність, справедливість, честь, совість, свобода, самодостатністота ін. 
Смисл людського життя не є лише його значення ("Який смисл життя?"), це 
обов'язково спрямування до дії, вчинок ("Для чого я живу?"). Відповідь на запи-
тання "для чого?" уже передбачає певний порух від знання, розуміння - до дії, 
особистісний вибір людиною того, яким саме шляхом іти, за допомогою яких 
засобів, яким чином досягати своєї мети (якщо смисл "щоб любити" - то кого чи 
що і як, у чому це має проявлятися?, "самореалізація" - у чому саме і які перші 
кроки зараз мають бути зроблені?). 

В.Є.Чудновський зазначав, що смисл життя - це особливе психічне утво-
рення, яке має свою специфіку становлення і може суттєво впливати на життя 
людини. Життєві смисли не існують самі по собі, а підпорядковані найважливішо-
му, найвищому смислу [9]. І тут неабияку роль відіграє особистісний вибір люди-
ни, яка вибудовує певні пріоритети у своєму житті і керується високим смислом. 

Високий смисл життя - це таке психологічне утворення, яке визначає уяв-
лення людини про найвищі, духовні цінності та у відповідності з якими вона будує 
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своє життя прагне його усвідомити як цілісний процес, що має напрям, наступ-
ництво і сенс. "Високий смисл життя" не обов'язково якийсь один смисл, наприк-
лад Любов, він може складатись з декількох високих значень людського буття, 
утворюючи "духовне смислове ядро" особистості. Саме на рівні духовності, як 
зазначає Д.О.Леонтьєв, поведінка людини, н індивідуальний вибір, визначається 
декількома вищими, однаково значущими, цінностями, "полем цінностей", що за-
лишає людині у цьому просторі можливість вибору, і її поведінка стає вільною, 
альтернативною [4]. 

Ступінь освоєння загальнолюдських, високих смислів визначає духовність 
особистості, що є спонтанним переживанням людиною особистісно'і необхідності 
втілення в життєвих актах надособистісних смислів [3]. Коли людина спрямована 
на пошук смислів, це вже вказує на рівень її духовного зростання. Вищі цінності 
наповнюють життя вищим сенсом, тому і виступають найважливішими ціннісно-
смисловими орієнтирами в особистісному виборі людини. На досягнення якості і 
повноти бутгя, на підтримання його висхідного вектору скерована нині психологіч-
на допомога. 

Смисл життя залежить від того, у якому контексті індивід сприймає жит-
тя, які соціокультурні фактори і як саме впливають та становлення і втілення 
особистого смислу. Осмислити життя - значить відкрити смисл, значення влас-
ного буття, усе, що у ньому відбувається і свою роль у цьому процесі. Екзис-
тенційні психологи вважають, що осмислення життя, життєвого шляху виникає 
тоді, коли людина наштовхується на певні перешкоди, на ситуації, що спонука-
ють її до усвідомлення різноманітних загроз життю, його кінечності. Та людина, 
котра здатна до духовного самовизначення, взаємодіючи з культурою та інши-
ми людьми у полі чи у просторі смислів, долає себе, вивищується над собою, 
вибудовує своє життя "по висхідній" (вислів С.Рубінштейна). Таке подолання 
В.Франкл (1990) називав "упертістю духу". Проте не кожен індивід ставить 
перед собою мету затятого подолання, виходу за межі комфортного існуван-
ня, не кожен здатен до відповідального особистісного вибору того, у чому має 
потребу саме він. 

Вибір може опиратися на певне відношення до життя. Так, Т.Гринінг описує 
три способи відношення до екзистенційних проблем: спрощено-оптимістичний, 
який відображає культ життя і чуттєвості; спрощено-лесимістичний - як фаталізм, 
суїцидальні тенденції, ігнорування здоров'я, рух до смерті; екзистенційний, що 
передбачає подолання цих крайнощів, прийняття першого і другого варіанту. Це 
означає не боятися, не впадати в депресію, а з радістю приймати життя з усіма 
його несподіванками, трагедіями і конечністю [10]. Це означає творити, бо саме 
творчість виступає засобом самопізнання і саморозвитку, умовою породження, 
відкриття нових життєвих смислів, шляхів їх втілення у життя (В.М.Дружинін, 2000). 

Соціокультурні реалії сьогодення пропонують сучасній людині вільно обира-
ти життєві цінності, ставати їх безпосереднім реалізатором і провідником. Почут-
тя відповідальності і звернення до власної совісті спонукають особистість до по-
шуку тих смислів, які сприятимуть розвитку і удосконаленню самої себе, інших 
людей, довколишнього світу, подоланню фізичного, морального, духовного зане-
паду. Деструктивне вирішення життєвих проблем виражається в песимізмі та 
нігілізмі, що відображається на стосунках з оточуючими людьми, зі світом взагалі, 
самим собою. У такому разі можна говорити про певні порушення гармонії між 
зовнішнім і внутрішнім, соціальним та особистісним, духовним і тілесним, між 
потребою і вибором шляхів її задоволення. 

Щоб вижити і повноцінно жити у мінливому світі як неповторна особистість, 
як біологічна, соціальна і духовна істота, сучасна людина має усвідомити те, що 
відбувається, навчитися по-новому бачити світ і себе, конструктивно і оптимі-
стично мислити. Набуття автентичності людиною досягається за допомогою її 
власних особистісних виборів, що наповнюють існування смислом і цінністю відкри-
ваючи обрії духовного зростання. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК АКТИВНА 
ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ 

Добровольська В. О. 

Важливим завданням освіти виступає створення оптимальних умов щодо 
становлення у молоді спрямованості на особистісний та професійний самороз-
виток. Основою спрямованості на саморозвиток є природна потреба у самореа-
лізації, яка є не тільки джерелом розвитку особистості, але й надає віри у власні 
сили і допомагає встояти в бурхливому сьогоденні. Самореалізація особистості є 
важливим показником її життєвої активності, особливо у професійній сфері, яка 
виступає однією з основних сфер людської життєдіяльності. Детермінантою са-
мореалізації є саморозвиток особистості як прояв суб'єктної активності у певній 
діяльності [1; 4; 2]. 

Самореалізація - це здійснення індивідуальних та особистих можливостей 
"Я" за допомогою власних зусиль, а також співдіяльності з іншими людьми. Са-
мореалізація активізується щодо рис, властивостей та якостей людини, які раці-
онально і морально прийняті суспільством. Водночас особистість є такою, якою 
вона зробить себе сама, наскільки вона сама себе відчуває. Тому можна сказати, 
що самореалізація є атрибутом самого існування особистості [1; 8]. ^ 

В самому загальному вигляді самореалізація як процес реалізації себе - це 
здійснення самого себе в житті і повсякденній діяльності, пошук і ствердження 
свого особливого шляху в цьому світі, своїх цінностей і смислу свого існування в 
кожен момент часу. Вважається, що самореалізація можлива тільки тоді, коли в 
людини є сильний спонукальний мотив для особистісного зростання [2, 35]. 

Треба нагадати, що основні ідеї самореалізації сформувалися під впливом пси-
хологічних поглядів А.Адлера, який у своїх працях використав як тотожні та взаємо-
замінні такі терміни, як "прагнення до переваги" і "прагнення до самовдосконален-
ня". На його думку, людина, порівнюючи себе з недосяжним ідеалом досконалості, 
пгкг-гімнп гплвнрня пD4VTTQм. шп вона нижча за нього, і мотивується цим почуттям [2]. 
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