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Внаслідок надзвичайних, кризових подій, які відбуваються у нашій кра-
їні, гостро постала потреба у психологічній підтримці і супроводі окремих 
громадян і цілих соціальних груп. Є очевидною необхідність забезпечення 
цілісності, гармонійності особистості, аби вона могла ефективно долати 
складні зовнішні і внутрішні конфлікти й надалі самовдосконалюватись, у 
тому числі активно протистояти руйнівному інформаційному тиску. 

Запорукою гармонійного розвитку особистості є єдність духовного, со-
ціального і тілесного. З точки зору гуманістичної психології необхідно до-
помогти людині переживати своє існування як справжнє, усвідомлювати 
свій потенціал і те, як його можна повноцінно і відповідально реалізувати в 
житті. Відзначаючи беззаперечний зв'язок біологічного, соціального і духо-
вного, дослідники віддають пріоритет духовній складовій (Г. О. Балл, 
М.И. Боришевський, Д. О. Леонтьєв, О.Ф. Лосєв, С. Д. Максименко, К. Ро-
джерс, В.А. Роменець, А. В. Петровський, В. О. Татенко, В. Франкл та ін.). 
Саме «людське» в людині, за Дж. Бюдженталем, є спрямованість до високих 
цінностей і смислу буття, наповнення його духовністю [6]. 

Якщо розглядати духовність у розвиненому, довершеному стані, її мож-
на інтерпретувати, пише М.Й. Боришевський, як стійку особистісну власти-
вість людини, здобуту завдяки певним природженим психофізіологічним 
здатностям (можливостям), що у процесі оволодіння індивідуальним життє-
вим досвідом конструктивно взаємодіяли з соціальними впливами (у тому 
числі спеціально організовуваними виховними впливами), котрі у їх систе-
мному поєднанні сприяли формуванню індивіда як активного (самоактив-
ного) суб'єкта соціальної діяльності, поведінки, здатного до здійснення 
життєвого вибору (вчинку), відповідальність за який людина покладає на 
себе [3, с. 8]. 

Духовні, сутнісні смисли задають висхідний вектор розвитку особистос-
ті, її життєвого шляху, допомагають людині знайти себе достеменну, спра-
вжню. Ще філософ Платон вважав, що природа людини визначається її ду-
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шею, точніше, душею і тілом, але з приматом душі над тілом, божественно-
го безсмертного начала над смертним, тілесним. 

Для С.Л. Рубінштейна смисл життя - це ціннісно-емоційне утворення 
особистості, котре проявляється не лише у прийнятті одних цінностей і від-
мові від інших, але й у саморозвитку, самореалізації особистісних якостей 
суб'єкта, що шукає і знаходить вищий, «замежовий» смисл свого буття [5]. 

Наявність такого смислу (або «смислового ядра») як Любов, Совість, Гі-
дність, Честь, Відповідальність, Добро та ін. - ознака того, що людина є 
особистістю, яка здатна до постійного саморозвитку і самовдосконалення, 
пошуку нових граней свого існування. Але цей шлях тернистий та конфлік-
тний, і подеколи людина у процесі пошуку внутрішньої гармонії потребує 
допомоги в подоланні протиріч між смислами різних рівнів (біологічного, 
соціального, духовного). Народжений, відкритий високий смисл, який яск-
раво переживається людиною, образно кажучи, «проливає своє світло» на 
відношення до власного тіла і фізичного здоров'я, на стосунки з оточуючи-
ми людьми, ставлення до світу. Усе це, пронизане сутнісним смислом, 
впливає на нове переосмислення цінностей та ідеалів, урізноманітнює і вдо-
сконалює всю систему смислів. Якісно змінюючи і вдосконалюючи біологі-
чне і соціальне, поєднуючи його з духовним, людина здатна знайти шлях 
оновлення, вектор пошуку себе справжньої [4]. 

В науковій літературі акцентується увага на формуванні у людей грамо-
тного ставлення до себе, свого тіла, підкреслюється необхідність сприяти 
усвідомленню ними необхідності у зміцненні здоров'я, ведення здорового 
способу життя, фізичного вдосконалення. Природне, соціальне і духовне 
можна протиставляти й абсолютизувати, оскільки вони суперечливо взає-
модіють, але ця взаємодія є основою буття людини [1, с. 159]. 

Про внутрішні суперечності, «структурні дисгармонії», які є рушійною 
силою розвитку системи (зокрема, особи) і притаманні їй, пише Г.О. Балл. 
Але коли міру дисгармонії, за якої зберігається цілісність системи, переви-
щено, тоді можливості гармонійного розвитку блокуються, а процес і ре-
зультати розвитку набувають дисгармонійної, збоченої форми [2]. 

Рівень гармонійності особистості залежить від розвитку її основних 
сфер - тілесної, соціальної і духовної. Забезпечення фізичного здоров'я, 
включеність людини у соціально значущу й особистісно цінну діяльність, 
створення умов для самопізнання, творчості, відкриття вищих цінностей і 
життєвих смислів, прагнення духовного - все це допомагає особистості по-
єднувати усі сфери життєдіяльності, відчуваючи потребу у подоланні пев-
них дисгармоній як у самій собі, так і в оточуючому світі. 

«Жива», справжня діяльність є найкращою умовою активізації та гармо-
нізації душевних, соціальних і тілесних можливостей людини, поєднання 
конкретної життєвої ситуації та індивідуальних здібностей та прагнень осо-
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бистості, яка включається у таку діяльність. Вона стає «сродним трудом» 
(або спорідненою працею), за висловом Г. Сковороди, яка приносить, навіть 
не зважаючи на об'єктивні та суб'єктивні труднощі її виконання, справжнє 
задоволення і насолоду («Сродна праця - це найсолодша в світі річ»/ Спо-
ріднена діяльність, творча співдія є умовою поєднання і взаємовпливу тіле-
сного, соціального і духовного, сприяє розвитку і вивищенню окремої осо-
бистості, її внутрішньої картини світу, а також становленню людяних сто-
сунків з іншими людьми і навколишнім середовищем, особливо в складних 
обставинах. 

Психологічною умовою гармонійного розвитку особистості є встанов-
лення діалогічних стосунків між людьми і спільнотами, між людиною і пси-
хологом, який надає професійну допомогу у процесі безпосередньої взаємо-
дії з клієнтом й опосередковано, дистантно, через різноманітні засоби масо-
вої комунікації. Діалог як співтворчість, продуктивна взаємодія співрозмов-
ників у процесі навчання і виховання, психологічного консультування і 
психотерапії розглядається такими вченими, як М . М Бахтін, Г.В. Дьяконов, 
В.О. Кудін, О.В. Копьйов, В.Г. Панок, Н.В. Чепелєва та ін. У ході діалогу 
надзвичайно важливим є відкриття людиною сутнісних, буттєвих смислів та 
орієнтирів, насамперед у кризових умовах з метою збереження цілісності і 
подальшого розвитку особистості як суб'єкта індивідуального і суспільного 
життя. 
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