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В статті обговорюється проблема становлення життєвого заду-
му у підлітковому віці. Аналізуються результати застосування мето-
дики діагностики відхилень у процесі становлення життєвого задуму 
у зростаючої особистості, визначаються умови побудови взаємин у 
сім'ї, які сприяють творчому, розвивальному характерові життєвого 
задуму. Окреслюються шляхи психологічної допомоги підліткам у зна-
ходженні конструктивних життєвих орієнтирів у межах сімейного 
консультування. 
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Актуальність теми. У практичній роботі психологи часто 
стикаються з проблемами втрати підлітками сенсу життя, руй-
нації очікуваних перспектив, внутрішньої дисгармонії, непоро-
зумінь на основі різних уявлень про життєві цінності та засоби їх 
реального втілення у дітей та їх батьків. У багатьох випадках це 
свідчить про певну незрілість життєвого задуму підлітків, погане 
усвідомлення ними наслідків неправильного, хибного осо-
бистісного вибору життєвих орієнтирів, а також про дисгармонію 
міжособистісних стосунків між партнерами по спілкуванню. 

Питання сенсу життя, що лежить в основі життєвих орієн-
тирів, вивчалися багатьма авторами, такими як JLC. Виготський, 
О.О. Леонтьєв, М.К. Мамардашвілі, C.JL Рубінпггейн, В. Франкл 
та ін. Аналіз заявленої теми є неможливим без урахування напра-
цювань з проблематики творчості, творчого самозростання особис-
тості (І.П. Маноха, В.О. Моляко, О.В. Роменець, P.O. Семенова та 
ін.). Між тим, в психології є недостатньо розробленою тематика 
життєвого задуму у підлітковому віці, який є сенситивним для кон-
структивного життєтворення. Не визначені також закономірності 
становлення творчого, конструктивного життєвого задуму, методи 
вивчення і психологічні умови реального втілення особистісного 
сенсу життя. 

Мета - дослідити особливості становлення життєвого заду-
му у підлітків, окреслити шляхи психологічної допомоги дітям у 
знаходженні і реалізації конструктивних життєвих орієнтирів в 
межах сімейного консультування. 

Методи: теоретичний аналіз наукових джерел та узагальнен-
ня результатів власного емпіричного дослідження (опитування 
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підлітків та їх батьків, експертна оцінка категорії творчого жит-
тєвого задуму, метод репертуарних ґраток Дж.Келлі та ін.). 

Результати дослідження та їх обговорення. У ході досліджен-
ня була опрацьована наукова література з проблем життєвого 
шляху особистості, життєвої компетентності, особистісних смислів 
тощо (Абульханова-Славська К.О., Анциферова Л.І., Артемьє-
ва О.Ю., Брушлинський А.В., ЗейгарнікБ.В,, Татенко В.О., Тита-
ренко Т.М., Чепелєва Н.В, та ін.). 

«Життя, - писав С.Л. Рубінштейн, це процес, у якому 
об'єктивно бере участь сама людина. Основний критерій її ставлен-
ня до життя - побудова у собі та в інших нових, все більш доскона-
лих, внутрішніх, а не лише зовнішніх форм суспільного життя і 
людських стосунків» [12, 379]. Щодо кола проблем людського жит-
тя «стрижневою» вважається проблема творчості. В.А. Роменець 
доводив, що саме у творчості відбувається формування людини, і 
саме через творчість стає можливим вияв її неповторної індивіду-
альності. Творчість, за думкою І.П. Манохи, є засобом самопізнан-
ня та саморозвитку, дивовижним дзеркалом, в якому відобража-
ються найтонші намагання й очікування людини, найпотаємніші 
помисли, вся велич її духу, неповторного «Я» [6]. 

Змістом, світоглядною сутністю індивідуального життя лю-
дини є життєвий шлях [10, 212]. Свідоме й цілеспрямоване форму-
вання свого життєвого шляху індивід починає з концентрації 
підліткових мрій і нечітких бажань у життєвий задум. У життєво-
му задумі уособлюється розуміння людиною смислу життя і вини-
кає ідея власного майбутнього життєвого шляху. Через конкретні 
життєві плани починається реалізація життєвої програми, в якій 
особистість конкретизує домінуючу життєву мету. Здійснюючи 
смисл свого життя, як пише Д.О* Леонтьєв, людина тим са-
мим здійснює себе, а так звана самоактуалізація є лише побічним 
продуктом здійснення цього смислу [5, 43]. 

Процес гармонійного, компетентного творення власного жит-
тя залежить від вчасно зробленого правильного вибору. Наслідка-
ми і проявами «нездорового» розвитку, дисгармонійної світопобу-
дови є помилковий особистісний вибір, погане усвідомлення 
можливих альтернатив, уникання відповідальності за життєве 
рішення. Непродуктивне розв'язання життєвих і вікових криз 
спотворює розвиток особистості. Страх новизни, підсвідоме ба-
жання зберегти себе і свій внутрішній світ, утримує людину на 
стадії особистісної дисгармонії, життєвої некомпетентності, яка, 
вважає Т.М. Титаренко, визначається незадоволеністю власною 
світобудовою, невірою у себе, у можливість віднайти новий проект 
життєвого світу, особисті реставраційні ресурси, відсутністю 
стійкої мотивації, необхідної для енергетичного забезпечення яки-
хось кардинальних змін у власному життєвому світі [13, 128]. 
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Активне, небайдуже ставлення до себе і своєї життєвої прак-
тики дає можливість особистості значною мірою свідомо визначати 
сюжет і спрямованість життєвого шляху. Причому сьогоднішній 
життєвий світ особистості залежить від усіх попередніх етапів 
світопобудови і визначає ставлення людини до сьогодення і май-
бутнього (Рубінштейн С.Л., 1980; Анциферова Л.І., 1992; Тита-
ренко Т.М.,*1997, 1999; Татенко В.О., 1996 та ін.). 

Разом з організацією і регулюванням свого часу, пише К. Муз-
дибаєв, впорядковуються життєві плани і засоби їх здійснення. 
«Ось чому, - зауважує він, - бути хазяїном своєї долі є не що інше, 
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як бути хазяїном свого часу» [7, 52]. Більш того, «правильна чаго-
ва перспектива, - на думку Л.С. Рубінштейна, відносно минуло-
го, теперішнього і майбутнього, життя і смерті, конечності і 
безкінечності» є необхідними передумовами повноцінного мораль-
ного життя особистості, ставлення людини до людини [12, 372]. 

Психологи вважають, що життєвий світ особистості є нерів-
номірним, де є періоди підйомів і спадів, поворотні пункти, або 
«вузлові точки», в котрих спостерігаються «психологічні спади». 
В прийнятті того чи іншого рішення, яке визначає подальший 
життєвий шлях людини, визначне місце відводиться відповідаль-
ності особи як суб'єкту життя [15, 18-25]. У пошуку і визначенні 
смислів людині допомагає совість, яка є найважливішою харак-
теристикою відповідальної особистості, за висловом В.Франк-
ла, «смисловим органом», інтуїтивною здатністю відшуковувати 
єдиний сенс, який криється у будь-якій ситуації [14]. 

Відповідальність дозволяє людині свідомо поставитись до 
власних потреб і спонукань. Воля, яка при цьому виникає, до-
зволяє «піднестися над своїми потягами й усвідомити себе само-
го як суб'єкта», зробити певний вибір між ними. Це пов'язане із 
самовизначенням суб'єкта, із самотворенням особистості, коли 
людина сама довільно обирає свою поведінку і відповідає за неї 
[11, 371]. Своїм відповідальним ставленням до життя, розмірко-
вує С.Л. Рубінштейн, суб'єкт надає йому «руху по висхідній», 
своїм подоланням і борінням відстоює його вищий сенс, не даючи 
розчинити себе в потоці ситуацій, дріб'язкових почуттів, щосе-
кундних бажань. Така піднесеність над життям, здатність узагаль-
нено поставитись до нього, самовизначитись відносно його цілісно-
го перебігу і є здатністю суб'єкта до самовизначення [1, 229]. 

Можна сказати, що життєвий задум не є сталою, незмінною 
величною, а формується, змінюється, вдосконалюється в про-
цесі постійного самопізнання, самотворення і самоздійснення 
особистості. 

На етапі становлення життєвого задуму у молодої людини 
мають бути сформовані високі особистісні цінності, відповідні 
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їм життєві цілі, мотивація саморозвитку, здатність подивитись на 
себе з боку, піднестися над собою, над своїми бажаннями й спону-
каннями, над конкретною ситуацією, збагнути можливі варіанти 
розвитку і вдосконалення своєї особистості, свідомо обирати шля-
хи і способи гармонійної взаємодії із зовнішнім світом, з іншими 
людьми, уміння сьогодні подбати про майбутнє, враховуючи ми-
нулі невдачі і досягнення. 

На мрії, фантазії, бажання, очікування підлітка, які втілю-
ються у його життєвий задум, а потім перетворюються у життєву 
мету, впливає усвідомлення дитиною свого дорослішання, бачен-
ня себе зростаючою особистістю, що готова брати на себе відпо-
відальність за життєві рішення, проявляти самостійність у вчин-
ках, критично ставитись до регламентацій, вимог, з якими вона 
стикається на життєвому шляху. Перспектива життєвого шляху 
розкриває факт усвідомлення підлітком себе такою особистістю, 
що рухається уперед і є здатною виправляти власні помилки, ви-
ходячи із аналізу минулих невдач та прогнозування майбутніх 
досягнень. Гармонійне поєднання минулого, теперішнього і май-
бутнього стає головною умовою і ознакою дорослішання - проце-
су поступового психосоціального зростання особистості. 

Дорослішання завжди вказує на якісно новий рівень роз-
витку, не виключаючи при цьому елементів регресу, що допома-
гає зростаючій особистості адаптуватися до відносно нових умов 
життя, продуктивно долати труднощі, різноманітні стресові си-
туації, тяжкі життєві кризи. Тому життєвий задум, проект май-
бутнього може бути дисгармонійним, хибним, спотвореним, а 
може бути конструктивним, творчим, що характеризує особу як 
справжнього творця, архітектора власної неповторної світобу-
дови за вічними законами вищої моралі й духовності. 

Отже, становлення життєвого задуму - це складний, бага-
тогранний процес, у якому відображаються знання підлітком 
своїх можливостей, інтересів, бажань і прагнень, набутий досвід, 
аналіз свого теперішнього і майбутнього, а також особливості 
стосунків і спілкування з найближчим соціальним оточенням, 
зокрема з сім'єю. 

У зв'язку з тим, що особистість розглядається у психології 
включеною до контексту п повсякденного життя, життєвий за-
дум підлітка залежить від того, які ідеали та цінності панують в 
його найближчому оточенні. Складність життєвого задуму під-
літків може визначатися оцінками реальних втілень своїх намі-
рів близьких людей, від їх здатності передати свій життєвий 
досвід засобами комунікації, від уміння домогтися того, щоб гли-
боко прийняті самими дорослими і запропоновані ними дитині 
високі ціннісні орієнтири стали і її особистими цінностями. 
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На формування життєвих смислів, смислових позицій у ди-
тини значною мірою впливає ставлення дорослих до неї. Абсо-
лютно недопустимим є «програмування» дій, реакцій, розвитку 
особистісних якостей дівчаток і хлопчиків. Нав'язування дорос-
лими своїх позицій призводить до супротиву з боку підлітка або 
поступової втрати ним автономії, здатності до самоздійснення і 
самовдосконалення. 

На жаль, має місце ціла низка порушень комунікативного 
процесу, які заважають дитині конструктивно вирішувати жит-
тєві проблеми, свідомо складати плани на майбутнє і творчо 
здійснювати свій життєвий задум. Так, згадаймо відомий «пара 
доксальний» характер побудови висловлювань людей, що спіл-
куються між собою [17]. Прикладом такого парадоксу може бути 
висловлювання типу «Будь відповідальним і самостійним!» за 
умови повсякчасної опіки з боку батьків. Парадоксальні ситуації 
порушують психічну рівновагу підлітка, відчуття логіки у чу-
жих вчинках та висловлюваннях, а також у створенні особистих 
життєвих планів, психологічної компетенції щодо власної долі, 
творчого життєвого задуму. Нездатність розібратися у різних, 
часто протилежних, вимогах й настановах дорослих, дезорієнто-
ваність у змісті, контексті та метафоричності багатьох висловлю-
вань оточуючих може призвести до різноманітних психічних за-
хворювань у дітей та підлітків. 

Психологи припускають, що взаємини між людьми можуть 
бути двох типів - симетричні і доповнюючі. Симетричні означа-
ють те, що поведінка обох сторін є схожою: якщо один надає по-
раду, то інший робить так само; якщо один уникає відповідаль-
ності, то й інший не хоче брати її на себе. Такий тип взаємин 
вважається деструктивним і зазвичай призводить до порушення 
і розриву стосунків. Доповнююча (або додаткова) взаємодія ха-
рактеризується тим, що люди доповнюють один одного: один 
піклується, інший дозволяє опікуватись собою; один приймає 
рішення, інший погоджується з ним. 

Наша консультативна практика засвідчила, що додаткові 
взаємовідношення є бажаними доти, доки не дійдуть крайнощів, 
доки не порушиться рівноправність у виборі способу взаємодії і 
зберігатиметься саме принцип доповненості (певної рівноваги), а не 
залежності, коли будь-хто бере на себе повну ініціативу, а інший за-
лишається абсолютно пасивним. Так, небезпечно до підлітка стави-
ти вимоги виключно як до маленького, коли він «сліпо» має брати 
цю роль на себе, «зрощується» з нею, задовольняючись позицією 
опікуваної, безвільної, безвідповідальної дитини. Це виступає фак-
тором затримки психоемоційного, соціального розвитку особис-
тості, яка стає нездатною до осмислення свого життєвого шляху як 
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творча істота, що постійно вдосконалюється. Найкращим є 
поєднання симетричного і додаткового типів взаємовідношень, ко-
ли людина не тільки вміє і готова надавати комусь допомогу, а й са-
ма може просити її і сподіватися на неї, не тільки виконує роль кво-
лого та безпомічного, а й вимагає активності від інших. Якщо 
учасник взаємодії бере відповідальність на себе в одній ситуації, то 
в іншій він може віддати ініціативу своєму партнерові. 

Такий, назвемо його, динамічний взаємообмін (почергове де-
легування) ініціативою і відповідальністю здатний, на нашу 
думку, покращити стосунки між суб'єктами спілкування, навчи-
ти підлітка брати на себе роль як дитини, так і дорослого, якісно 
сприяти процесу дорослішання, а значить переосмисленню і 
життєвих орієнгирів, удосконаленню власного життєвого задуму. 

Різноманітні психологічні бар'єри між тими, хто спілкується, 
можуть пояснюватися неспівпадінням «душевної організації» [9] 
дорослого і підлітка, їх ціннісних орієнтацій, життєвого досвіду, 
рівня культури, інтелекту, різних життєвих програм. За умови 
«душевної прохолоди» сторонам важливо дотримуватись толе-
рантності стосовно думки партнера по спілкуванню, прислухатися 
до його висловлювань, знаходити в його доказах чи фактах важли-
вого, цікавого і цінного для вирішення як загальних проблем, так 
і формування особистого життєвого задуму. 

Складність вивчення життєвого задуму зростаючої особис-
тості полягає у тому, що підліток, юнак не тільки може відчува-
ти труднощі у процесі вербалізації власних проблем, але часто 
не може чітко усвідомити їх суть, відділити фактичну ситуацію 
від ситуації, яка створена його уявою, коли реальні факти він 
фільтрує через сито особистісних смислів або так переструкту-
ровує ситуацію, що незначущий елемент заміняє собою ситу-
ацію у цілому. Окрім того, як пишуть дослідники, людина може 
підміняти задачу на «прояснення смислу» задачею на «прихо-
вання смислу», внаслідок чого зникає істинна смислова струк-
тура. У процесі психотерапевтичної роботи слід працювати спо-
чатку з розумінням та інтерпретацією своєї життєвої ситуації 
юним клієнтом, яка фіксується у його текстах. 

Розуміння та інтерпретація є основними механізмами ко-
мунікативного процесу. Важливе значення надається розумінню 
людиною смислу і змісту, які закладаються в текст звертання до 
неї. Зміст, ЯКИРЇ намагаються до людини донести, має для неї по-
тенційну множинність смислів (П. Рікер, У. Еко). У зв'язку з цим, 
інформація трансформується у свідомості, проходить через 
суб'єктивну сферу смислів, що досить часто призводить до вбачан-г 
ня у повідомленні того змісту, якого немає безпосередньо у тексті 
(Хараш А.У., 1978). Людина, яка сприймає повідомлення, будує 
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свій «зустрічний текст», який може доповнювати основу вихідного 
повідомлення власним розумінням проблеми. Таке привнесення 
свого смислу до тексту залежить від знань, установок та цінностей, 
цілей і мотивів взаємодії людини з партнером по спілкуванню. 
Взаємодія і взаємодоповнення цих компонентів створює певні 
«інтерпретаційні рамки», накладання яких на вихідний текст і 
призводить до різних його тлумачень, наголошує Н.В.Чепелєва 
[16, 292]. 

В такому разі інтерпретація здійснюється не на рівні смислів, 
а на рівні значень і не сприяє істинному осмисленню тексту, 
взаємодії смислових позицій партнерів, 3 метою сприяння пра-
вильному розумінню, істинній інтерпретації людиною адресовано-
го їй повідомлення, слід домогтися встановлення «діалогічної 
взаємодії» між тими, хто спілкується, яка, у свою чергу, сприяє 
взаємодії смислових позицій людей. Діалогічна взаємодія дає мож-
ливість не тільки розітнути глибинні пласти смислу, але й синтезу-
вати новий смисл, який виникає у результаті такої взаємодії. 

Значення, поняття, які формують життєвий задум, можуть 
бути подані за допомогою засобів математичної обробки (бага-
томірне шкалювання, кластерний аналіз та ін.) у вигляді різно-
манітних геометричних моделей, які в науці мають назву 
суб'єктивних семантичних просторів (роботи О.Ю, Артемьєвої, 
О.М. Еткінда, Д.О. Леонтьєва, В.Ф. Петренка, А.Г. Шмельова). 

Зміст психотерапевтичних та психокорекційних заходів по-
лягає у тому, вважає Б.В. Зейгарнік [3], щоб допомогти людині 
усвідомити справжній смисл своїх дій, завдяки чому стає мож-
ливою адекватна регуляція поведінки, переструктурування 
суб'єктивної реальності, зміна смислу власного життя, індивідуаль-
ної картини світу, і, звісно, формування творчого життєвого задуму. 

Робота з родиною показала, що психотерапевтичний ефект 
досягається тоді, коли психологу вдається відновити або сприяти 
розвитку взаєморозуміння між підлітком і членами його сім'ї. 
Взаєморозуміння, пише Б.Д. Паригіи, - це «збіг, схожість Чи 
просто співзвучність у різних людей поглядів на світ та ціннісних 
орієнтацій, розуміння індивідуальних особливостей один одного, 
розуміння і навіть угадування мотивів один одного і можливості 
поводити себе так чи інакше у будь-якій конкретній ситуації, 
взаєморозуміння як прийняття виконуваних відносно один од-
ного ролей, взаєморозуміння як взаємне прийняття самооцінки, 
своїх можливостей та здібностей..,» [8, 201]. 

Завдання психолога ми вбачаємо у тому, щоб виявити у 
підлітка і його батьків смислові утворення, навчити членів сім'ї 
спілкуватися між собою, бути гнучкими до будь-яких змін у жит-
тєвих орієнтирах. Особистісну цінність можна вивчати шляхом 
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виявлення особистісних смислових конструктів, за допомогою 
яких людина визначає світ і його складові. Вивчення життєвих 
смислів підлітків і батьків доцільно проводити, використовуючи 
метод репертуарних ґраток (РГ) Дж.Келлі. Використаний нами 
метод показав можливість отримання смислових конструктів 
членів сім'ї , спільних суперординатних конструктів, на яких 
може базуватися гармонійна взаємодія респондентів, і тих смис-
лових утворень, які спричинили конфлікт у взаєморозумінні 
між підлітком та його родичами. 

Техніка репертуарних ґраток надає можливість менш суворо, 
ніж інші психометричні методи, «працювати» на рівні індивіду-
альної свідомості, тобто на тому рівні, на якому розгортаються ос-
новні події психічного життя людини. Репертуарні тести зручні, 
бо не вимагають звертатися до групових норм і великої вибірки, 
дозволяють використати увесь арсенал багатомірних статистич-
них методів для аналізу індивідуальної свідомості, охоплюють не 
лише статику, але й динаміку смислових утворень особистості [2]. 

Техніка репертуарних ґраток Дж. Келлі [4] дозволяє склас-
ти унікальний «словник конструктів» індивіда, які є відобра-
женням системи особистісних цінностей, неусвідомлюваних 
людиною мотивів і установок. За допомогою смислових конст-
руктів виявляється особистісна цінність, яка, у свою чергу, є де-
термінантою становлення сенсу життя. У нашому дослідженні в 
якості елементів виступають персонажі, які, на думку респон-
дентів, мають крайні оцінки за шкалою самореалізації на обох її 
полюсах. Допускається ознайомлення із системою конструктів 
один одного, що лежать в основі життєвого задуму. Для вияв-
лення ступеня схожості систем конструктів дорослого і дитини 
нами застосована процедура, яка передбачає заповнення ґраток 
«замість іншого». Такий обмін ґратками дозволяє виявити ступінь 
сприйняття, розуміння один одного, а ознайомлення підлітка і йо-
го батьків з результатами тестування призводить до більшого са-
мопізнання та розумінню інших. 

У процесі сімейного консультування, встановлення взаємо-
розуміння між членами родини виявилось можливим знаход-
ження, об'єднання спільних смислів стосовно життєвих орієнти-
рів підлітків і їх батьків, що створює умови для інтеріоризадії тих 
цінностей, які впливають на становлення конструктивного жит-
тєвого задуму, сприяють особистісному зростанню. її й і-Ц у 
дослідженні здійснено пошук найбільш спільних суперординат-
них (вищого рівня) конструктів у підлітків та їх батьків. Такі 
конструкти розглядаються як спільний словник непатологічної 
комунікації. Хоча відомо декілька технік діагностування супер-
ординатних конструктів, виявилось плідним використання про-
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цедури «Драбинка», суть якої полягає у послідовному розкритті 
конструктів у формі інтерв'ю [2]. 

Результати опитування можна проаналізувати різними мате-
матичними методами з метою отримання латентних (прихованих) 
конструктів, які розглядаються як більш узагальнені (суперорди-
натні) конструкти. На рис. 1 представлені сумісні результати фак-
торного та кластерного аналізу, які певною мірою суголосні щодо 
складу суперординатних конструктів дівчинки-підлітка. 

Результати цих аналізів слід розглядати разом як взаємо-
доповнюючі. Так, наприклад, фактору 1 відповідає 44 % загаль-
ної дисперсії (тобто, його інформативна потужність дорівнює су-
марній потужності майже половини вихідних конструктів). Це 
вказує на його порівняльну значущість. Фактору 1 відповідає 
кластер 2, і цей суперординатний конструкт можна назвати -
«соціальний успіх» (який є характерним для підліткового віку). 
Фактор 2 пояснює 13 % загальної дисперсії, йому відповідає кла-
стер 1, який умовно можна назвати «духовний розвиток». Фактор 
З пояснює 9 % дисперсії і вміщує третій кластер. На нашу думку, 
найбільш відповідною назвою для нього є «відкритість новому 
досвіду» або «творчість». 

Виходячи з мети дослідження, підлітку було запропоновано 
вибрати персоналії, які досягли найбільших (або найменших) 
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успіхів у самореалізації. Можна припустити, що в розумінні 
підлітка у поняття самореалізація входить, по-перше, соціальний 
успіх, по-друге, духовний розвиток, і, врешті-решт, творчий по-
тенціал особистості. За допомогою процедури «Драбинка» ми вия-
вили, що найбільш загальним суперординатним конструктом е 
уникнення страждання від неприйняття однолітками. Це свід-
чить про наявність захисної реакції, яка спотворює життєвий за-
дум підлітка, гальмує прояв його творчих здібностей. 

Нами досліджено декілька сімей, проблемою яких стали не-
порозуміння з приводу життєвих орієнтацій і планів. Метод заре-
комендував себе як адекватний щодо цілей дослідження, він має і 
терапевтичну функцію - сприяє більш поглибленому саморо-
зумінню дорослих і підлітків, пізнанню ними власних смислів, що 
лежать в основі творчого життєвого задуму. 

Висновки і перспективи дослідження 

Внутрішній світ людини характеризується складністю, роз-
маїтістю, динамічністю, суперечливістю, певною дисгармоній-
ністю. Він є чудесним сплетінням суб'єктивного і об'єктивного, 
ілюзорного і реального, минулого і майбутнього, набутого й очіку-
ваного, можливого і бажаного. Все це знаходить своє втілення у 
життєвих орієнтирах, життєвому задумі, життєвій стратегії осо-
бистості, яка прагне до повного саморозкриття і самореалізації 
тепер і в майбутньому. 

На життєвий задум особистості впливає процес смислоутво-
рення. Методика Дж. Келлі дозволяє зазирнути у світ осо-
бистісних смислів, виявити ієрархію смислових конструктів, які є 
відображенням життєвого задуму підлітка. Методика дозволяє 
дослідити причини і умови дисгармонійного саморозвитку особис-
тості, втрати нею смислу власного життя, дисгармонії взаємин у 
сім'ї. Пізнаючи себе, мотиви спілкування, власні життєві смисли, 
люди стають краще ставитись один до одного, проникатися 
життєвими цінностями своїх близьких і родичів, впливати на 
творчий розвиток самого себе та іншої особистості. У процесі 
сімейного консультування, встановлення діалогічної взаємодії 
між батьками і дітьми можливе об'єднання, знаходження 
спільних смислів, на основі чого можлива інтеріоризація високих 
життєвих цінностей. 

Метод РГ дає можливість виявити основні конструкти, що 
пов'язані із сенсом життя, окремі «цеглинки» індивідуальної, 
унікальної світобудови, внутрішню траєкторію самотворення. 
Перспективи розвитку проблеми вбачаємо в розробці методики 
сприяння становленню у підлітків сутнісних життєвих смислів, 
їх спрямованості на творче самоздійснення. 
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