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Анотація. У статті здійснюється теоретичний аналіз поняття «гармонія» в аспекті 

життєвих смислів особистості, їх структури, ієрархії, динаміки, умов сходження на більш 

високий рівень. Зазначено, що у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених поняття 

гармонія здебільшого розглядається у контексті розвитку особистості взагалі, її стосунків з 

іншими людьми, зі світом, але не охоплено смислове поле особистості як урівноважене ціле. Під 

«гармонією життєвих смислів» особистості автор розуміє таке співвідношення частин 

смислової сфери, яке характеризує внутрішньо несуперечливе, враховуючи ймовірні «смислові 

дисгармонії», існування життєвих смислів людини на певному етапі її становлення як тілесної, 

соціальної, духовної істоти. Акцентовано увагу на високих, сутнісних, духовних смислах, які 

забезпечують гармонію смислової сфери особистості, урівноважують, впорядковують потреби 

людини, забезпечують висхідний вектор їх розвитку. Показано наявність певної гармонії у 

відносній дисгармонійності життєвих смислів, які у своєму зв’язку і взаємовпливові сприяють 

благополучному розвитку особистості. Підкреслено значення гармонізації життєвих смислів у 

підлітковому та юнацькому віці. З позицій гуманістичної психології окреслено перспективи 

психологічної допомоги особистості у гармонізації життєвих смислів. Стверджується, що 

умовою усвідомлення, пошуку і відкриття людиною смислу життя і гармонізації 

смисложиттєвої сфери особистості є діалог, діалогічне спілкування між людьми.  

Ключові слова: гармонія, смислова сфера особистості, гармонія життєвих смислів, 

смислова дисгармонія, особистісний розвиток по висхідній, суб’єкт, гармонізація, гуманізм, 

діалог. 
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Постановка проблеми. Сучасні соціо-

культурні реалії загострили потребу суспільс-

тва у відродженні вищих людських цінностей 

і смислів, в процесі реалізації яких людина 
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відчуває себе суб’єктом життя. Видається ва-

жливим вивчення зовнішніх і внутрішніх чин-

ників гармонізації смислової сфери особис-

тості з урахуванням структурних дисгармоній, 

характерних для певного віку, статі, обставин 

виховання і розвитку. Актуальною є розробка 

проблеми психотерапевтичних умов, зокрема 

діалогічних стосунків між партнерами по спі-

лкуванню – психологом і клієнтом, з метою 

гармонізації смислової сфери особистості як 

суб’єкта життєдіяльності. У даній же статті 

приділено увагу розгляду категорії «гармонія» 

у контексті життєвих смислів особистості, у 

становленні її цілісності, врівноваженості і 

досконалості.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. У наукових джерелах поняття гармонія і 

гармонійність здебільшого розглядається у 

контексті розвитку особистості, її життя, сто-

сунків із собою, з іншими людьми, зі світом. В 

роботах відомих вчених як далекого минулого 

(Діоген, Сковорода, Сократ, Спіноза та ін.), 

так і сучасності (О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, 

О. Ф. Бондаренко, М. Й. Боришевський, 

Б. С. Братусь, М.С. Каган, З. С. Карпенко, 

К. В. Карпінський, В. В. Клименко, 

О. П. Колісник, Д. О. Леонтьєв, 

О. М. Леонтьєв, А. Маслоу, В. О. Моляко, 

О. Л. Музика, Є.М. Осін, М. В. Савчин, 

С. Л. Рубінштейн, Н. В. Чепелєва, 

В. Е. Чудновський та ін.) чільне місце приді-

лено смисловій сфері особистості, її структурі, 

умовам певної узгодженості між окремими 

складовими. Смислова сфера розглядається як 

особливим чином організована динамічна іє-

рархічна структура або сукупність смислових 

структур і зв’язків між ними, що забезпечують 

смислову регуляцію життєдіяльності суб’єкта 

і забезпечують цілісність особистості. Зазна-

чено провідна роль «вищих», «високих», 

«найголовніших», «замежових», «екзистен-

ційних» смислів у процесі особистісного роз-

витку і вдосконалення людини, підвищення 

якості її життя.  

Вчені розрізняють також «структурні 

дисгармонії» (Г. О. Балл), які є нормальними у 

процесі становлення особистості, а також дис-

гармонію як «форму кри-

зи» (Т. М. Титаренко), яка передує подальшо-

му особистісному, духовному зростанню лю-

дини. Втім, достатньо не вивчені і не визначе-

ні специфіка, ознаки і межі гармонії смислової 

сфери особистості та відповідно до цього умо-

ви її гармонізації у різних вікових періодах. 

Існуючий термін «гармонія» не використову-

ється задля того, щоб охопити смислову сферу 

особистості як диманічне, «живе» цілісне 

утворення, причому таке співвідношення його 

частин, яке характеризує несуперечливий, 

враховуючи імовірні «смислові дисгармонії», 

розвиток життєвих смислів людини на певно-

му етапі її становлення як тілесної, соціальної, 

духовної істоти. Адже можна говорити про 

гармонійність, гармонійне поєднання життє-

вих смислів у підлітковому, юнацькому, зріло-

му тощо віці. 
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Мета статті – здійснити теоретич-

ний аналіз поняття гармонія, його співвіднесе-

ність з системою життєвих смислів людини; 

дати пояснення «гармонії життєвих смислів» і 

«смислових дисгармоній»; окреслити перспек-

тиви гармонізації життєвих смислів особис-

тості. 

Методи дослідження: теоретичний 

аналіз поняття гармонія у контексті системи 

життєвих смислів особистості; синтез і уза-

гальнення отриманих даних.  

Виклад основного матеріалу та ре-

зультатів дослідження. Згідно сучасних уяв-

лень, гармонія взагалі – це поєднання, злаго-

дженість, взаємна відповідність якостей 

(предметів, явищ, частин цілого). Поняття 

«гармонія» відображає єдність і цілісність її 

елементів, навіть полярних, їх взаємо узгодже-

ність і рівновагу.  

В античній філософії поняття 

«гармонія» означало благозвучність, злаго-

дженість, погодженість частин до єдиного ці-

лого, завершеність. У Древній Греції поняття 

гармонія пов’язувалася з поняттями «згода», 

«злагода», «мирне співжиття», «органі-

зованість Всесвіту» [12 та ін.]. У Великому 

тлумачному словнику сучасної української 

мови гармонія порівнюється з самодостатніс-

тю особистості, оскільки всі сфери життя, такі 

як здоров’я, сім’я, кар’єра і бізнес, особистіс-

ний ріст, духовність перебувають у повному 

співзвуччі з людиною. Це поняття доречно 

визначати і як «здоров’я», яке можна розуміти 

як «внутрішню цілісність, незіпсованість, від-

сутність внутрішньої порчі», за 

Д. М. Ушаковим. Гармонія – це не лише пев-

ний фізіологічний стан організму, а ще й пси-

хологічна рівновага та соціальне й духовне 

благополуччя людини, за Т. Ф. Єфремовою 

[див. 5, с. 93]. Визнано, що гармонія – це не 

застиглий стан, а неперервний процес, шлях 

до ідеалу, повноти, довершеності. Упорядко-

ване (гармонізоване) особистісно-екзис-

тенційне життя – то момент його відносної 

сталості, самототожності та ідентичності у 

безперервному потоці «абсолютного руху ста-

новлення» (Г. Гегель).  

Протилежне гармонії – дисгармонія, 

розлад, безформність, колізія, хаотичність, 

неспільномірність предметів і явищ, які галь-

мують або руйнують процес досягнення ре-

зультату, спотворюють дії та діяльність, приз-

водять до втрати здоров’я душі і тіла людини. 

Дисгармонія особистості передбачає її безду-

ховність, а результатом духовного розвитку є 

актуалізація духовного потенціалу і досягнен-

ня внутрішньої гармонії особистості. Гармо-

нійна особистість перебуває в єдності зі сві-

том, людьми і самою собою. Вчений 

Г. О. Балл виділяє такі сторони гармонійності 

особи: взаємна відповідність її підсистем (за 

О. Ф. Лазурським, «ендопсихіка» і 

«екзопсихіка»), і цілісність, яка знаходить яск-

равий вияв у «тісному, органічному зв’язку 

властивих даній людині здібностей, об’єдна-

них навколо одного спільного центра» – пов’-
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язаного найчастіше з «головною справою, 

… основним завданням життя» цієї людини 

[1].  

Рушійною силою розвитку системи 

(особи) є притаманні їй внутрішні суперечнос-

ті, тобто, за Г. О. Баллом, «структурні дисгар-

монії», без яких особистість (система) не здат-

на до розвитку. Окрім того, на вищих рівнях 

свого розвитку людська істота, пише 

В. О. Татенко, знаходить можливість ми-

мовільно порушувати нею ж встановлену 

рівновагу, народжувати із себе новий світ сто-

сунків з іншими сущими і з самим собою, і, 

таким чином, крок за кроком перевершувати 

себе саму. Аутентичною для людини є мож-

ливість руху до нового, більш високого рівня 

єднання зі світом і самим собою [20]. Гармо-

нія є єднання і злагода душі і тіла людини. На-

впроти, дисгармонія (колізія, неузгодженість, 

«низьке, потворне, бридке»), зауважує 

В. В. Клименко,  – «це стан людини, коли най-

ціннішої властивості – гармонії – у неї вже 

бракує, вона існує із зруйнованою душею або 

дезорганізацією механізмів, яка тільки-но по-

чалась. Якщо гармонія в людині є, вона її до-

сягла, то це гармонія не тільки тіла, його ру-

хів, дій, а й гармонія душі – умова гармонії з 

довкіллям». У понятті гармонія, пише вчений, 

«неодмінно укладена напрямна роль; поняття 

гармонія задає мету й допомагає розуму ста-

вити завдання, конструктивно розробляти 

шлях досягнення мети, а значить іти до гар-

монійного стану» [6, с. 38-39]. То ж, деструк-

тив дисгармонії виражається у руйнівному, 

дестабілізуючому впливі на психічний і мора-

льний стан людини, на траєкторію її життєво-

го шляху. 

Можна говорити, що гармонія і дисга-

рмонія мають як загальні риси, властиві всім 

людям, так і індивідуальні – характеризувати 

особистісний розвиток окремої людини, смис-

лову наповненість її існування, виходячи з уні-

кальної життєвої, екзистенційної ситуації. 

Становлення гармонійно розвинутої 

людини пов’язане з формуванням ієрархічної, 

багаторівневої структури мотивів і цінностей: 

домінуванням вищих рівнів над нижчими. Рі-

вень мотивів і цінностей, на думку М. Й. Ва-

рій, визначається мірою їхньої спільності, по-

чинаючи з особистих мотивів (найнижчих) 

через інтереси близьких людей, колективу, 

суспільства – до загальнолюдських універса-

льних цілей [3]. О. Ф. Лосєв відзначав, що го-

ловними прагненнями особистості є абсолют-

не самоствердження, внутрішня свобода, цілі-

сність і гармонійність. «Вона бажає існувати 

так, як існують боги, що споглядають безкіне-

чний світ і розумну тишу свого, ні від чого не 

залежного, світлого буття». І це існування 

стає можливим у любові, наголошує 

С. Д. Максименко [9], яка виступає гармонізу-

ючим джерелом духовного, сущого, справж-

нього, людяного в людині. Вчений звертається 

до діалогів Платона, який зазначав: «Любов’ю 

називається прагнення цілісності і потяг до 

неї» [Там само]. У даному контексті доречно 
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навести вислів Моріхея Уесіба: «Кожний 

Майстер, в усі часи і в усіх країнах, чув пок-

лик і досягав гармонії з небом і землею. Бага-

то стежок веде до вершини гори Фудзі, але ця 

вершина одна — любов».  

Зміст смислової сфери як центрально-

го, ядерного утворення особистості, визначає 

ставлення людини до навколишнього світу і 

самого себе, спрямованість і зміст соціальної 

активності, формує поведінку і вчинки, надає 

сенс і напрям життєдіяльності (К. О. Абульха-

нова-Славська, Д. О. Леонтьєв, О. В. Москале-

нко, Г. В. Чайка та ін.). Рівень особистісного 

розвитку визначається рівнем духовно-

моральної свідомості й волі, що зумовлює мо-

ральний самоконтроль людини над власними 

психічними станами, вказує на напружену дія-

льність особистості, спрямовану на позитивну 

зміну своїх думок, почуттів, вчинків, на ово-

лодіння вищим смислом людського життя 

(А. Я. Арет, М. Й. Боришевський, І. С. Булах, 

Е. О. Помиткін, С. О. Ставицька та ін.).  

С. Л. Рубінштейн запропонував трьох-

рівневу структуру особистості: психофізіоло-

гічний (базовий рівень), індивідуально-

психологічний та індивідуально-смисловий, 

який базується на смисложиттєвих цінностях і 

зрілих ставленнях особистості (до себе, до ін-

ших, до світу), що забезпечують підтримку 

стану внутрішньої рівноваги [17]. Саме інди-

відуально-смисловий рівень структури особи-

стості є фундаментом, основою розвитку і фу-

нкціонування особистості, яка прагне цілісно-

сті, гармонії і довершеності. «Моє життя зав-

жди йшло по висхідній…», – писав 

С. Л. Рубінштейн у своїх Щоденниках, ствер-

джуючи висхідний вектор смислів і цінностей, 

які спрямовують мету особистості, урівнова-

жують її життя. 

Урівноваження структурних компонен-

тів особистості вказує на її гармонійний роз-

виток, який тісно пов’язаний із творчістю. 

Адже здатність людини до функціонування на 

рівні життєтворчості визначає її особистісне 

(а саме – психічне, психологічне і духовне) 

здоров’я [14]. Формування гармонії відбува-

ється творчим шля-хом, констатує Т. М. Тита-

ренко [21]. Творчість є універсальним спосо-

бом розвитку, який веде до всіх форм самови-

раження, вважає А. Маслоу [10]. У відомій 

праці «Деятельность. Сознание. Личность» 

О. М. Леонтьєв зазначив, що…особистість не 

може розвиватися у рамках споживання, її ро-

звиток обов’язково передбачає зміщення пот-

реб на творення, яке одне не знає меж».  

Згадаймо міркування В. А. Петров-

ського стосовно того, що «гармонія смислів… 

є не більш ніж чудова казка» [15], і можна го-

ворити про те, що гармонійна особистість це, 

за великим рахунком, – ідеал. Але у процесі 

безперервного, часто тернистого, особистісно-

го розвитку у людини є прагнення і потреба 

долати супутні проблеми і досягати певної 

узгодженості, урівноваженості та єдності усіх 

сторін свого людського єства, свого «Я», йти 

до творчих висот, духовної краси і досконало-
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сті. Як висловився Л. В. Ушкалов: «Вийти і 

прямувати до Абсолюту, а, отже, до самих се-

бе справжніх» [22]. 

Дослідники екзистенційно-гуманіс-

тичної напрямку у психології (Д. О. Леонтьєв, 

І. С. Кон, К. Роджерс, С. Л. Рубінштейн та ін.) 

визнають концепцію становлення, згідно якої 

особистість весь час перебуває у процесі роз-

витку і шукає сутнісного, прагне довершенос-

ті. Однією з найважливіших потреб особис-

тості, є потреба у смислі свого існування [7, 

с. 208-209]. В. Франкл вважає, що питання про 

смисл життя є найлюдянішим з усіх питань, 

адже уже сама його постановка свідчить про 

опікуваність людиною духовною стороною 

життя [23]. З позицій духовної парадигми 

М. В. Савчин стверджує, що «у внутрішньому 

світі людини духовна сила породжує синерге-

тичні тенденції та блокує ентропійні, запобі-

гає порушенню гармонії між психологічною, 

соціальною, моральною та духовною автенти-

чностями особистості. У точках біфуркації 

(ситуаціях криз функціонування та розвитку) 

вона є своєрідним атрактором, що визначає 

напрям розвитку особистості, сприяє розв’я-

занню нею зовнішніх та внутрішніх супереч-

ностей та зумовлює її правильні життєві та 

ситуативні вибори [19, с. 45]. 

Логічно думати, що підпорядкування 

смислів, за В. Е. Чудновським, найголовнішо-

му, найвищому смислу [24], веде до гармоні-

зації смислової сфери особистості. Духовність 

як високе протиставляється низькому, гріхов-

ному, аморальному. Духовний розвиток – це 

свідома самозміна людини, яка починається «з 

пошуку нових смислів, які перетворюють сис-

тему ставлень до себе і до світу» [13, с. 86]. 

В. Е. Чудновський розглядає «гармонійну 

структуру смисложиттєвих орієнтацій», що 

визначає максимальне розкриття здібностей 

людини, її емоційний комфорт, який проявля-

ється у переживанні повноти життя і задово-

леності ним [13]. Натомість «неоптимальний», 

«помилковий», «конфліктний», 

«бездуховний» смисл життя є джерелом кризи 

у розвитку особистості, деструктиву, неблаго-

получчя, деформацій і різноманітних розладів 

(А. Адлер, К. В. Карпінський, Г. Рікер, 

В. Е. Чудновський, Т. Шнель та ін.). 

Слід підкреслити, що сучасна людина 

потребує відкриття та реалізації не будь-яких, 

а саме сутнісних, буттєвих смислів, прагне 

відчувати і виявляти себе суб’єктом життя, 

особистістю, відповідальною, креативною, 

зрілою, вільною, духовною, спроможною під-

несено переживати пошук і творення власної 

сутності, свого неповторного, унікального, 

емоційно багатого життєвого шляху. Згадаймо 

С. Л. Рубінштейна, для якого смисл життя – це 

ціннісно-емоційне утворення особистості, кот-

ре проявляється у саморозвитку, самореаліза-

ції особистісних якостей суб’єкта, що шукає і 

знаходить вищий, «замежовий» смисл свого 

буття. Учений пояснює, що «смисл людського 

життя – бути джерелом світла і тепла для 

інших людей. Бути свідомістю Всесвіту і со-
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вістю людства. Бути центром перетворення 

стихійних сил у сили свідомі. Бути перетво-

рювачем життя, викорчовувати з нього всяку 

скверну і безперервно вдосконалювати жит-

тя» [18, с. 113].  

Наявність такого смислу, або таких, за 

нашим визначенням, «високих смислів» (або 

«духовного смислового ядра») як Любов, Со-

вість, Гідність, Честь, Відповідальність, Твор-

чість та ін. [4] – ознака того, що людина є осо-

бистістю, яка здатна до постійного саморозви-

тку і самотворення, пошуку нових граней вла-

сного існування. Така особистість сама відчу-

ває в собі і є, згідно цитати С. Л. Рубінштейна 

(див. вище), транслятором світла, тепла, совіс-

ті, свідомих сил, спрямованих на перетво-

рення і вдосконалення життя, досягнення щас-

тя.  

Найбільш осмислене життя є більш ща-

сливим, «найкращим» – подібної думки до-

тримувались такі великі філософи, як Сократ, 

Декарт, Спіноза, Діоген. Реалізація серцем ві-

дкритого смислу приносить людині задово-

лення своїм існуванням, справжнє щастя. Дре-

вньогрецький філософ Платон вважав, що 

життя має бути осмисленим, що сутністю усі-

лякої доброчинності є знання того, що треба 

робити і чого не можна робити, що природа 

людини визначається її душею, точніше, ду-

шею і тілом, але з приматом душі над тілом, 

божественного безсмертного начала над смер-

тним, тілесним. Він закликав до пошуку істи-

ни, яка прихована в самій людині, і яку слід 

лише віднайти. Про світло і красу, які слід від-

крити у собі, як основу справжнього людсько-

го щастя, писав Григорій Сковорода у збірці 

«Сад пісень»: «Шукаємо щастя по країнах, 

століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як 

риба в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас 

шукає нас самих. Нема його ніде від того, що 

воно скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва – 

відхили лише вхід у душу свою» (виділено на-

ми – Г. Т.). Сучасні вчені також вважають, що 

без наявності смислу та його успішної реаліза-

ції щастя неможливе [11; 16 та ін.]. 

Дослідники становлення смислової 

сфери особистості зауважують саме на підліт-

ковому і юнацькому віці, оскільки саме у ці 

вікові періоди юна особистість найбільш відк-

рита до сприйняття смисложиттєвих понять, 

прагне самостійно відшукати і творчо реалізу-

вати власні життєві смисли, відкриває нові, 

переосмислюючи вже набуті цінності і смис-

ли. У підлітковому і особливо юнацькому віці 

формується готовність до особистісного та 

життєвого самовизначення, професійного са-

мопроектування (О. О. Бодальов, Г. О. Вайзер, 

О. О. Зарецька, І. С. Кон, С. Д. Максименко, 

В. О. Моляко, О. Л. Музика, М. Л. Смульсон, 

Ю. М. Швалб та ін.). 

Саме тоді постає питання якості смислу 

життя, його вивищення, знаходження гармонії 

між нижчими потребами і духовними здатнос-

тями людини. Важливим є не лише розуміння 

значення «високого смислу», якого прагне лю-

дина, («Що то за смисл?», «Як його можна на-
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звати?»), а й емоційне ставлення до нього і 

готовність певним чином діяти, вчиняти. Не 

випадково, опитані нами юнаки, відповідаючи 

на запитання «Що значить для вас високий 

смисл? Що ви вкладаєте в це поняття?», зазна-

чили: «це означає – любити людей», «чинити 

добро», «намагатися знайти своє місце у житті 

країни», «бути гідним», «високе надихає» то-

що. Отже, юні респонденти підкреслюють діє-

вість, вчинковість смислу поряд з його змісто-

вним наповненням та емоційним ставленням 

до нього. Окрім того, більшість опитаних віт-

чизняних психологів-консультантів і психоте-

рапевтів екзистенційно-гуманістичного спря-

мування виявляють екзистенційні смисли, а 

також смисли самореалізації, когнітивні (за 

методикою В.Ю. Котлякова), що підтверджує 

їх змогу допомогти людині, яка цього потре-

бує, у пошуку особистісного смислу життя. 

Анкетне опитування психологів показало, що 

провідним методом роботи з клієнтом у розв’-

язанні цієї екзистенційної проблеми є 

«душевна» розмова, емпатійна бесіда, діалогі-

чне спілкування. Психологічна допомога 

сприяє усвідомленню людиною своїх життє-

вих смислів, визначенню пріоритетності у вла-

сній системі смислів тілесної, соціальної чи 

духовної її складової, їх співвіднесеності між 

собою [4]. 

У даній статті під «гармонією життє-

вих смислів» особистості розуміється таке 

співвідношення частин смислової сфери, яке 

характеризує внутрішньо несуперечливий, 

враховуючи імовірні «смислові дисгармонії», 

існування життєвих смислів людини на певно-

му етапі її становлення як тілесної, соціальної, 

духовної істоти. Високі, сутнісні, духовні сми-

сли забезпечують гармонію смислової сфери 

особистості, надають їй рівноваги, впорядко-

вують і скеровують потреби людини, забезпе-

чують висхідний вектор їх розвитку, 

«проливаючи світло» на всі інші прояви жит-

тєдіяльності особистості як суб’єкта.  

Гармонія може існувати у відносній, 

несталій дисгармонійності життєвих смислів, 

які у своєму зв’язку і взаємовпливові сприя-

ють благополучному, конструктивному розви-

тку особистості. Така тимчасова, плинна смис-

лова дисгармонія є перехідним етапом до ста-

ну гармонії смислової сфери особистості, яка 

перебуває у процесі неперервного розвитку по 

висхідній. Але смислова дисгармонія є дестру-

ктивною, коли гальмує розвиток особистості, 

не дозволяючи  йому вийти на новий рівень, 

об’єднати життєві смисли в єдине, урівнова-

жене ціле поле смислів. Деструктив може ви-

являтися у стійкому, без варіативних змін у 

відповідності до зовнішніх і внутрішнім умов 

життєдіяльності, порушенні співідношення 

між різними елементами смислової сфери: на-

приклад, перевага смислів власної кар’єри чи 

бізнесу над духовними, або нехтування влас-

ним здоров’ям заради самореалізації у соціу-

мі. Це може стати причиною декструктивного 

переживання кризи, невротичних розладів та 

ін. Дисгармонія може визначатися також у по-

©   Гурлєва Т. С. 
DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2018.6.16.5 

https://doi.org/10.31108/2018vol12iss2


 

 

 75 

 

  

                       PSYCHOLOGICAL  JOURNAL 

№ 6 (16)  2018 

 

№ 6 (16)  2018                                                           http://www.apsijournal.com/  

 

ISSN 2414-0023 (Print) 

ISSN 2414-004X (Online) 

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2018.6.16 

рушенні між конгітивним (знання), емоційним 

(переживання) і поведінковий (або дієвим) 

складовими смислу (наприклад, людина праг-

не досягти досконалості і майстерності у пев-

ній справі, бо розуміє, що це підвищить якість 

її життя, але емоційно не готова до відповіда-

льного прийняття рішення, конкретних дієвих 

кроків для отримання омріяного результату). 

У контексті даної статті важливо підк-

реслити значення атмосфери, того психологіч-

ного простору, завдяки якому і в якому стає 

можливим усвідомлення людиною власних 

життєвих смислів і відкриття нових та пошуку 

гармонії між різними рівнями смислової стру-

ктури. У цьому сенсі поняття гармонії тісно 

пов’язане з поняттям гуманізму, а гармоніза-

ція з гуманізацією – стосунків, діяльності лю-

дини. Гармонізація стосунків особистості із 

внутрішнім, автентичним Я, вважають вітчиз-

няні дослідники, є передумовами гуманізації 

будь-яких міжособистісних стосунків, що за-

безпечують конструктивні особистісні зміни, 

формування фундаментальних гуманістичних 

знань, умінь діалогічного спілкування [8, с.7].  

Гуманізм заохочує на партнерську взає-

модію людей та людських спільнот 

(Г.О. Балл), передбачає допомогу партнерам 

не лише у задоволенні їхніх дефіцитарних по-

треб, а й у їх долученні до переживання та ре-

алізації буттєвих цінностей – добра, істини, 

краси, справедливості, досконалості тощо 

(А. Маслоу). У розвитку особистості провідну 

роль відіграє взаємозбагачувальний діалог між 

учасниками, зокрема психотерапевтичного 

процесу. З точки зору гуманістичної психоло-

гії варто, пише Г.О. Балл, «по-перше, прагну-

ти максимального розкриття конструктивних 

здатностей самого психолога як суб’єкта дія-

льності; по-друге, забезпечувати діалогічну, 

просякнуту повагою до партнера й налаштова-

ну на розкриття і його конструктивних здатно-

стей, взаємодію з ним…» [2, с. 23]. 

Діалог – це духовне спілкування, діян-

ня, вчинок, що є сутнісним втіленням суб'єкт-

ної активності особистостей, це така суб’єкт-

суб’єктна взаємодія, коли одна людина актив-

но розвається сама і сприяє розвиткові іншої 

людини (Г.В. Дьяконов, М.В. Папуча, 

В.О. Татенко та ін.). Пізнаючи себе, свої влас-

ні можливості і здатності, людина як суб’єкт 

життя відкриває все нові й нові резерви особи-

стісного висхідного росту і самовдосконален-

ня, зберігаючи і збагачуючи гармонію із са-

мим собою, з іншими людьми, зі світом взага-

лі. В процесі діалогічної смислової взаємодії з 

іншим людина активно пізнає власні життєві 

цінності і смисли. В ході діалогу партнери по 

спілкуванню краще розуміють себе, один од-

ного, навколишній світ, життя.  

Висновки. У статті наголошено, що 

для сучасної людини питання пошуку смислу 

життя і гармонізації свого існування є вельми 

актуальним. Особистість потребує віднайден-

ня для себе тих смислів, до яких вона прагне і 

які може втілити у реальність, забезпечивши 

розвиток себе як біологічної, соціальної і ду-

©   Гурлєва Т. С. 
DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2018.6.16.5 

https://doi.org/10.31108/2018vol12iss2


 

 

 76 

 

  

                       PSYCHOLOGICAL  JOURNAL 

№ 6 (16)  2018 

 

№ 6 (16)  2018                                                           http://www.apsijournal.com/  

 

ISSN 2414-0023 (Print) 

ISSN 2414-004X (Online) 

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2018.6.16 

ховної істоти, досягати гармонії всередині се-

бе і у зовнішньому світі. Показано, що гармо-

нія особистості – це не якийсь застиглий стан, 

а неперевний процес становлення, який відбу-

вається через внутрішні суперечності, а також 

протиріччя з навколишнім середовищем, які 

поглиблюють або згладжують певні структур-

ні дисгармонії.  

Пропонуються визначення поняття 

«гармонія життєвих смислів», розуміння 

«смислової дисгармонії» особистості. Зазначе-

но наявність гармонії у відносній дисгармо-

нійності уже існуючих життєвих смислів, які у 

своєму динамічному зв’язку і взаємовпливові 

сприяють благополучному, конструктивному 

розвиткові особистості. У цьому сенсі важли-

во підкреслити значення гармонізації життє-

вих смислів у підлітковому та юнацькому віці, 

коли є визначальним становлення смислової 

сфери особистості як суб’єкта життєдіяльнос-

ті. 

З позицій гуманістичної психології 

окреслено перспективи гармонізації смислів 

життя різного рівня – біологічного, соціально-

го, духовного – у процесі психологічної допо-

моги людині. У статті акцентовано увагу на 

тому, що високі, сутнісні, духовні смисли за-

безпечують гармонію смислової сфери особи-

стості, урівноважують, впорядковують потре-

би людини, забезпечують висхідний вектор їх 

розвитку. Стверджується, що умовою усвідо-

млення, пошуку і відкриття людиною смислу 

життя і гармонізації смисложиттєвої сфери 

особистості є діалог, діалогічне спілкування, 

діалогічна смислова взаємодія між людьми, 

зокрема психологом і окремою людиною, яка 

потребує психологічної допомоги у разі втра-

ти смислу існування або смисложиттєвої дез-

орієнтації.  

Перспективу подальших досліджень 

слід вбачати у вивченні гармонії і дисгармо-

нії на різних рівнях смислової структури осо-

бистості і між різними рівнями системи, а та-

кож розроблення питання діалогічних стосун-

ків між партнерами по спілкуванню з метою 

гармонізації смислової сфери особистості як 

суб’єкта життєдіяльності. 
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ABSTRACT 
 

The article considers the concept of harmo-

ny in the context of vital personal values, their 

structure, hierarchy, dynamics, the conditions of 

moving onto a higher level. The understanding of 

harmony and harmonization of vital personal val-

ues and personal vital functions are presented in 

the theories of such important scholars as 

H. O. Bal, O. M. Leontiev, S. D. Maksymenko, 

A. Maslow, V. A. Petrovskii, S. L. Rubinstein, 

V. O. Tatenko, V. Frankl, V. E. Chudnovskii and 

many others.  

It is mentioned that in the studies of domes-

tic and foreign scientists the notion of harmony is 

mostly revarded in the context of personal devel-

opment, an individual's relationships with other 

people and with the world. However, this study 

does not cover the semantic field of personality as 

a balanced and dynamic whole. 

By the harmony of vital values the author 

of the article implies such a correlation of the 

parts of semantic sphere that characterizes innerly 

consistent (taking some possible semantic dishar-

mony into account) existence of vital personal 

values on a certain stage of their formation as a 

corporal, social and spiritual entity. The focus is 

on sublime, essential and spiritual values which 

enable the harmony of the personal semantic 

sphere, balance and streamline human needs and 

ensure a bottom-up vector of their development. 

The results of the scientific research as well as 

personal presumptions allow to ascertain the pres-

ence of harmony in relative disharmony of 

formed vital values, which in their connection 

and interrelation enhance successful personal de-

velopment. An explanation is given of construc-

tive and destructive semantic disharmonies. The 

article highlights the importance of harmoniza-
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tion of vital values in adolescence and youth.  

From the position of humanistic psycholo-

gy, the perspectives of psychological assistance 

in harmonizing vital values are outlined. It is con-

sidered that it is a dialogue and dialogue-like 

communication which are the conditions to a per-

son seeking and revealing their meaning of life 

and harmonizing their personal sphere of  values. 

This communication occurs mainly between a 

psychologist and client, seeking psychological 

assistance in case of the loss of meaning of life or 

disorientation in this sphere. 

Key words: harmony, personal sphere of 

values, the harmony of vital values, semantic dis-

harmony, bottom-up personal development, sub-

ject, harmonization, humanism, dialogue. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ГАРМОНИЯ» В АСПЕКТЕ  

ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ ЛИЧНОСТИ 
 

 Аннотация. В статье рассматривается 

понятие «гармония» в аспекте жизненных 

смыслов личности, их структуры, иерархии, 

динамики, условий восхождения на более вы-

сокий уровень. Представлено понимание гар-

монии и гармонизации жизненных смыслов 

личности и ее жизнедеятельности в теориях 

таких известных ученых, как Г. А. Балл, 

А. Н. Леонтьев, С. Д. Максименко, А. Маслоу, 

В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн, 

В. А. Татенко, В. Франкл, В. Э. Чудновский и 

многих других.  

Отмечено, что в научных исследовани-

ях понятие гармония в основном рассматрива-

ется в контексте развития личности вообще, 

ее отношений с другими людьми, с миром, 

однако не охвачено смысловое поле личности 

как уравновешенное и динамическое целое.  

Под «гармонией жизненных смыслов» 

личтости автор статьи понимает такое соотно-

шение частей смысловой сферы, которое ха-

рактеризует внутренне непротиворечивое, 

учитывая возможные «смысловые дисгармо-

нии», существование жизненных смыслов че-

ловека на определенном этапе его становле-

ния как телесного, социального, духовного 

существа.  

Акцентировано внимание на высоких, 

сущностных, духовных смыслах, которые 

обеспечивают гармонию жизненных смыслов, 

уравновешивают, упорядочивают потребности 

человека, обеспечивают восходящий вектор 

их развития. Результаты научного поиска и 

собственные предположения дают возмож-

ность констатировать присутствие гармонии в 

относительной дисгармоничности сформиро-

ванных жизненных смыслов, которые в своей 

связи и взаимовлиянии способствуют благо-

получному развитию личности. Дается пояс-

нение конструктивных и деструктивных 

смысловых дисгармоний. Подчеркивается зна-
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чение гармонизации жизненных смыслов в 

подростковом и юношеском возрасте.  

С позиций гуманистической психоло-

гии очерчены перспективы гармонизации жиз-

ненных смыслов личности в процессе психо-

логической помощи. Утверждается, что усло-

вием осознания, поиска и открытия человеком 

смысла жизни и гармонизации смисложизнен-

ной сферы личности является диалог, диало-

гическое общение между людьми, в частности 

между психологом и клиентом, который нуж-

дается в психологической помощи в случае 

утраты смысла существования, смысложиз-

ненной дезориентации и т.п.  

Ключевые слова: гармония, смысловая 

сфера личности, гармония жизненных смыс-

лов, смысловая дисгармония, личностное раз-

витие по восходящей, субъект, гармонизация, 

гуманизм, диалог. 
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