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психотерапевтичній взаємодії, обумовлюють одна одну і створюють смисло-
ву напругу цієї взаємодії.

3.2.  Високий смисл життя як цінність і чинник 
формування стратегій психологічної допомоги 
у вирішенні людиною екзистенційних проблем

3.2.1.  Смисл життя як екзистенційна цінність

«Проблема смысла… — это последнее аналитическое 
понятие, венчающее общее учение о психике, так же 

как понятие личности венчает всю систему психологии»
(А. Н. Леонтьев)

«Значение жизни открыто в сознании
 человека как стремление к благу»

(Л. Н. Толстой)
Проблема смислу в житті людини. У процесі соціально-економічних 

перетворень в країні постала потреба в утвердженні високих цінностей, ста-
новленні суб’єкта, здатного до творення себе, найуспішнішої самореалізації 
і якісних, прогресивних змін у своєму оточенні. Це виявляється особливо 
актуальним, бо, за даними досліджень сучасних вчених, неабияка частина 
молоді віддає перевагу матеріальним вартостям, підпорядковуючи їм свої 
життєві плани, відзначається тенденція відвертого нищення моралі та від-
критого ослаблення творчого потенціалу юного покоління. «Епоха науко-
во-технічного прогресу, — з тривогою зазначав Л. О. Сморж, — охолодила 
душу людини, сучасні люди, зокрема молодь, менше здатні до хвилювання, 
до кипіння пристрастей, до таких гуманних почуттів, як милосердя, спів-
участь, співстраждання, братство, любов і дружба» [255, с. 315].

Проблема пошуку смислу життя, що загострюється в період соціальної 
(політичної, економічної, культурної, духовної тощо) кризи, збігається з кри-
зою віковою [49]. У час такої «подвійної кризи» у одних людей переважають 
соціальні смисли, у інших — індивідуальні, відбувається ламання смислу 
життя, його звуження до елементарного бажання вижити, що негативно від-
бивається на цілісності особистості, веде до її деградації. Накладання со-
ціальної кризи на вікову загострює ставлення людини до свого минулого, 
теперішнього і майбутнього, налаштовує на більш глибоке розуміння смислу 
свого життя, викликає зміни в ієрархії життєвих смислів. І добре, коли криза 
народжує жагу до пошуку і утвердження високого смислу життя, а не штов-
хає до заміни його псевдосмислами, більш легкодоступними цінностями, які 
не вимагають напруженої «роботи душі».

Питання смислу і його відсутності найбільш ґрунтовно пророблялися в ра-
мках екзистенційної філософії, феноменології, герменевтики, принципи яких 
стали основою для створення екзистенційної психології. Останнім часом гу-
маністична та екзистенціальна парадигми стали надзвичайно актуальними, бо 
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вивільняється особистісний, творчий потенціал людини, яка прагне свободи і 
відповідальності, власного розвитку себе як суб’єкта, за законом, наповненим 
високими життєвими смислами, які піднімають якість життя на новий рівень. 
Втрата цієї можливості погрожує знеціненням духовності, порушенням норм 
моралі, падінням людського життя до рівня животіння або споживацтва.

Серед екзистенційних проблем виділяють проблеми свободи вибору, сво-
боди і відповідальності, самодетермінації, ізольованості та взаємозв’язку з 
іншими людьми, проблему смерті й життя. Психологічною проблемою, яку 
слід вирішувати психологу, є втрата, руйнація або відсутність у людини сми-
слу життя, неготовність його шукати, відстоювати і захищати, а також те, що 
смисл не втілюється в життя і особа не несе відповідальність за його реаліза-
цію. Тобто людина не знаходить у собі можливості, аби наповнити життя якіс-
ним змістом. Можна говорити про те, що усі екзистенційні проблеми пов’язані 
між собою. Чільне місце серед них займає пошук смислу життя, що, вважав 
З. Фройд, вже саме по собі свідчить про проблему, відчуття людиною незадо-
воленості своїм існуванням [287].

Які саме життєві смисли стануть домінуючими в житті та суттєво впли-
ватимуть на нього, залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників. Значну 
роль у становленні смислових орієнтирів особистості відіграє психологічна 
допомога, яка формується під впливом певних соціокультурних факторів і 
водночас відображається на розвитку стратегій психологічного супроводу 
людини у вирішенні нею екзистенційних проблем. На жаль, така допомога 
надається не завжди на високому професійному рівні. Існує точка зору, що 
у сучасній практичній психології подеколи культивуються егоїзм, самолюбс-
тво, надмірна самоповага, найрізноманітніші задоволення. Бувають випадки, 
коли, підтримуючи маскультуру, практичні психологи віддаляють людину 
від використання можливостей народної психотерапії (звичаїв, традицій, ри-
туалів, дружнього спілкування), клієнту навіюється, що зовнішня свобода є 
більш значущою від внутрішньої, котра має трансцендентну природу [246, 
с. 232-233]. Екзистенційна криза вимагає нового осмислення життєвих орі-
єнтирів у сучасному соціокультурному просторі. Не випадково, в науковій 
літературі акцентується увага на дослідженні духовного в людині (К. Батлер, 
М. Й. Боришевський, П. Євдокимов, В. А. Роменець, Л. О. Сморж, В. О. Тате-
нко, В. Франкл, К. Г. Юнг та ін.).

Смисл життя як об’єкт наукового дослідження. Смисл життя є об’єк-
том філософсько-етичного дослідження, виступає як соціально-історичний, 
культурно обумовлений феномен. Тому проблему смислу життя неможли-
во розглядати поза контекстом загальної екзистенційної ситуації людини та 
у відриві від конкретної культурно-історичної доби, в якій вона живе.

Смисл буття як філософська та духовна проблема має відношення до ви-
значення мети існування, призначення. Це одне з основних світоглядних по-
нять, яке відіграє величезну роль у становленні духовно-морального обличчя 
особистості. Питання про смисл життя також може розумітися як суб’єкти-
вна оцінка прожитого та відповідності досягнутих результатів початковим 
намірам, як розуміння людиною змісту та спрямованості свого життя, свого 
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місця у світі, як проблема впливу на навколишню дійсність та постановки ці-
лей, що виходять за рамки життя. У цьому випадку мається на увазі необхід-
ність знайти відповідь на питання: «У чому полягають життєві цінності?», 
«Що є метою мого життя?», «Навіщо (для чого) мені жити?». Психологу, 
психотерапевту, який працює з людиною, що переживає відсутність смислу 
чи губиться у смисложиттєвих орієнтирах, важливо допомогти знайти свою 
відповідь на ці екзистенційні запитання, свій індивідуальний смисл.

До речі, у цій роботі ми вживаємо термін «смисл» (рос. — смысл), хоча 
в українській мові він перекладається і як «сенс» чи «значення». В психоло-
гічній літературі використовується поняття «смисл» і «сенс», але у відповід-
ності до життя людини, усвідомлення нею свого буття більш доцільно 
вживати усе ж таки термін «смисл життя» (від кореня — мисл, а значить 
мислити, осмислювати, обдумувати), бо він має більш широкий зміст, ніж 
«значення» чи «призначення» (які можна просто знати і розуміти, а не 
обмірковувати і переживати як процес).

Смисл життя можна розглядати «як зовнішній вираз глибинних онтич-
них характеристик людини». Наприклад, у дослідженні такої екзистенційної 
проблеми, як страх смерті, А. Ю. Морозов обґрунтовував, що таким зовніш-
нім виразом страху смерті є «жах», «тривога». Онтичні тривога і жах можуть 
бути як конструктивними (якщо повертають людину на шлях до самої себе), 
так і деструктивними факторами (якщо призводять до «втечі» від самої себе, 
метафізичного забуття) в духовному житті людини [179].

Аналогічно, напрошується запитання: «Який же зовнішній вираз може 
мати прагнення до пошуку смислу життя, потреба його вищої якості?». Ду-
мається, це може бути «натхнення», «піднесеність», «затятість» чи «завзят-
тя», «радість». І якщо погляд на небуття як повне нищення нашого «я» та 
оточуючого світу викликає, за Морозовим А. Ю., «онтологічну порожнечу, 
герметизує суще, позбавляючи його «спілкування» з буттям, а відтак позба-
вляє саме життя логоцентричності, моральних основ, тощо» [там само], то, 
можна думати, що спрямування на життя, на пошук його смислу, навпаки, 
відкриває людині можливості до діалогу зі світом і самим собою, наповнює 
життя смислом, насичує його «смаком», робить людину у буквальному зна-
ченні — «одержимою життям».

Згадаймо одне з положень Дж. Бьюдженталя [47]: найважливішою осо-
бливістю «людської природи» є внутрішньо притаманна людині мотивація 
до «пошуку здравого», яка, що тільки її звільняють, спонукає людину руха-
тися до все більшої ефективності і задоволеності в житті. «Людське» в лю-
дині і є, зокрема, пошук до високого смислу буття, наповнення його духовні-
стю. Відповіді на такі екзистенцій питання «Хто і що я є? Що таке цей світ, 
в якому я живу?» являються екзистенційним викликом і людина відповідає 
на ці запитання своїми життями, тим, як вона визначає саму себе, як викори-
стовує свої сили, як ставиться до інших людей, як зустрічає всі можливості 
та обмеження свого людського існування.

Сучасний соціокультурний простір характеризується розмитістю смис-
лів, їх невизначеністю чи відсутністю, формуванням смислів на більш низь-
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кому рівні розвитку, що не характеризує людину як митця, відповідального 
за те, як і для чого він живе. Ми припустили, що важливим соціокультур-
ним чинником успішного формування теорії та практики допомоги людині 
у реалізації нею високих життєвих смислів є орієнтація психолога-практика 
і його підопічного на становлення таких смислів, що забезпечить більш ви-
сокий рівень особистісного розвитку людини, підвищення у неї здатності 
благополучно вирішувати будь-які екзистенційні проблеми, які так чи інак-
ше пов’язані з головним питанням: «Хто я є і навіщо мені жити?».

Смисл життя як цінність є фактором становлення психотерапевтич-
ної парадигми допомоги людині у вирішенні проблем, які пов’язані з усвідо-
мленням себе, своєї людської сутності, свого життя, пізнанням, удосконален-
ням себе як автора власної життєдіяльності. «Людина екзистенціальна» — це 
людина в пошуках самої себе (Дж. Бьюдженталь). І екзистенційно-гуманіс-
тичний підхід покликаний усіляко підтримати людину в цій найголовнішій, 
самій гідній і складній справі життя. Високий смисл виступає цінністю, бо 
саме він сприяє розвитку і руху життя людини по висхідній або по верти-
калі. А невизначеність, безмежність, образно кажучи, «стелі» чи «верху» і 
спрямовує людину у вільну безкінечну путь, безборонну подорож, де можна 
знайти себе, своє покликання і своє призначення.

Будь-яка цінність має для людини велику значимість і відповідає її акту-
альним потребам, ідеалам, особистісним смислам. Високий смисл є цінніс-
тю, яка відповідає вищим (духовним, сутнісним, екзистенційним) потребам 
та ідеалам, прагненням людини до пізнання себе і світу, виходу за межі бу-
денного і конкретного. До цінності «високий смисл» можна віднести визна-
чення: «Цінність» — не просто об’єкт потреб, а опосередкований культу-
рою еталон належного в досягненні цих потреб, який має трансцендентний 
характер, який виходить за межі індивідуальної свідомості» [224]. З екзис-
тенційно-гуманістичної точки зору людина живе справжнім життям, якщо 
відповідальна за реалізацію своїх можливостей, шукає сутнісного, а не лише 
задовольняє біологічні потреби, сексуальні, корисливі чи агресивні наміри, 
якщо прагне щось важливе і справжнє вчинити у своєму житті, воліє не «жи-
вотіти» чи нидіти життям, а «бути».

3.2.2.  Вплив феномену «високий смисл життя»
на розвиток психологічної допомоги 
у сучасних соціокультурних умовах

«Идеалами, освещавшими мой путь 
и сообщавшими мне смелость и мужество,

были добро, красота и истина» 
(Альберт Эйнштейн)

Втрата або відсутність смислу життя як цінності, нездатність його реа-
лізувати у життя, брак умов, які може надати людині соціум у становленні 
в неї високого смислу, — усе це вимагає від психологічної науки створення 
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сучасної теорії і практики психологічної допомоги людині у відкритті нею 
високого смислу та його здійсненні. Для розкриття цього питання, ми про-
вели аналіз літературних джерел стосовно надання людині психологічної 
допомоги у вирішенні екзистенційних проблем, досліджені поняття «смисл 
життя», «високий смисл життя» і «життєві смисли», зв’язок між ними. Ви-
вчалися характеристики смислу життя і життєвих смислів в сучасному сус-
пільстві, те, як розуміється і реалізується смисл життя сучасною молоддю 
(зокрема, учнями старшого підліткового і юнацького віку) і психологами, які 
здійснюють практику у рамках екзистенційно-гуманістичної психотерапії 
і консультування. З’ясовувались уявлення практиків щодо визначення ролі 
високого смислу життя у розробці стратегії психологічної допомоги людині 
у вирішенні нею екзистенційних проблем.

Теорія питання. Представники екзистенційно-гуманістичної школи, 
до якої належать Дж. Бьюдженталь, Р. Мей, І. Ялом та ін., вважали, що смисл 
забезпечує усю повноту життя, якої прагне людина. Питання про смисл життя 
пророблялось у працях А. Адлера, далі — К. Г. Юнга, для якого пошук смислу 
життя є специфічною людською потребою, свідома реалізація котрої набли-
жає людину до її сутнісних витоків. К. Юнг першим розглядав втрату смис-
лу як психологічну проблему, адже саме наявність смислу дозволяє людині 
досягти максимальної повноти існування, а втрата його принижує її, робить 
«жалюгідною і загубленою». К. Ясперс одним із перших серед екзистенціалі-
стів трактував смисл життя як актуальне переживання, властиве людині вну-
трішнє сприйняття психічних взаємозв’язків, що виникає завдяки внутрішній 
роботі. Смисл життя — основне поняття екзистенційного аналізу В. Франкла, 
за яким смисл для кожної людини в кожний конкретний період часу є унікаль-
ним і єдиним. Згідно з поглядами В. Франкла, прагнення до смислу є центра-
льним мотивом людського існування. Смисл не досягається шляхом простого 
пошуку, а народжується у результаті його відкриття і постійно змінюється. 
Він існує на трьох рівнях: а) найвищий рівень (на рівні всесвіту); б) смисл 
моменту; в) загальноприйнятий щоденний смисл. Вагомою є думка вченого 
про те, що смисловтрата приводить до спроб заповнення «екзистенційного ва-
кууму» і пошуку щастя за допомогою так званих псевдосмислів — прагнення 
до успіху, влади, споживання тощо. Тобто мова йде про заміну справжнього, 
сутнісного смислу хибним, несправжнім, оманливим, руйнівним. До втрати 
смислу, контакту із внутрішнім «Я», до екзистенційної тривоги ведуть спроби 
відмовитися від себе, власного вибору, підкорення страху перед невідомим і 
невизначеністю. Тому Р. Мей наполягав, аби терапія зверталася до найвищих 
людських спонукань, до тих цінностей, заради яких і варто жити. Напевне, 
тих смислів, котрі і дають людині наснагу і сили жити, долаючи протиріччя і 
кризи [3; 155; 180; 282; 322; 324; 326].

В російській психологічній науці проблематика смислу розробляєть-
ся у рамках «вершинної психології», теорії смислової регуляції, духовного 
розвитку, що представлені у працях Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, 
Ф. Ю. Василюка, Б. В. Зейгарник, О. О. Кроніка, Д. О. Леонтьєва, Є.В. Ейд-
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мана та багатьох інших. Серед сучасних українських психологів, роботи 
яких пронизані цією проблемою, можна назвати Г. О. Балла, С. Д. Макси-
менка, О. Ф. Бондаренка, О. П. Колісника, П. П. Горностая, Т. М. Титаренко, 
С. П. Тищенко, М. В. Савчина, Г. В. Куценко-Ладу та ін.

У науковій літературі зустрічається чимало різних визначень смислу 
життя: смисл як мета, як цінність, як ідеал, як процес чи результат діяльно-
сті, як абсолютна істина, як призначення та ін. У широкому розумінні смисл 
— це цінність і водночас переживання цієї цінності у процесі її становлення 
та реалізації. Причому у переживанні смисли репрезентуються насамперед 
через емоції, адже смисл — «це те, що хвилює» [160, с. 87], визначає «вибі-
ркову жагучу значимість» [130, с. 342]. Певним видом смислів у широкому 
розумінні, вважає Г. О. Балл, є «духовні смисли» [13, с. 28]. Поняття «смисл 
життя» часто розділяється на соціальні, групові, індивідуальні, пізнаваль-
ні та емоційні, а також — альтруїстичні, когнітивні, комунікативні смисли 
тощо. У якості «універсальних» смислів життя називаються саморозвиток, 
самовдосконалення, самореалізація. Тож, поряд із поняттям «смисл життя» 
вживається і поняття «життєві смисли», які можуть утворювати головний 
смисл (або, назвемо його — «сукупний смисл»), якому підпорядкована уся 
життєдіяльність, чи можуть самі по собі функціонувати, утворюючи (чи 
не утворюючи) ієрархію життєвих цілей людини без провідного смислу або 
групи смислів. З огляду на це поняття «смисл життя» і «життєві смисли» 
часто розуміються як одне й те ж, але це не стосується, зауважімо, смислів 
чи смислу високого, духовного, екзистенційного порядку. Простежимо це 
твердження. Давно укорінилося уявлення про те, що смисл людського життя 
не може бути зведений до будь-якої простої формули, а скоріш, являє со-
бою складно організовану систему смислів. Так, Л. С. Виготський розглядав 
динамічну смислову систему (ДСС) як єдність афективних та інтелектуаль-
них процесів свідомості [75], а Д. О. Леонтьєв визначав ДСС як «…віднос-
но стійку й автономну ієрархічно організовану систему, яка включає в себе 
ряд різнорівневих смислових структур і функціонуючих як єдине ціле» 
[153, с. 3]. Також Б. С. Братусь каже про складну динамічну систему, яка 
складає смислову сферу особистості і обумовлює всю життєдіяльність лю-
дини [41, с. 48].

Вважається, що смислова сфера підпорядковує собі всі інші життєві 
прояви, визначає спрямованість пізнання, вектор становлення особистості. 
Причому показниками особистісного самовизначення є той вибір, в якому 
перевага віддається цінності більш високого рівня. Тому гуманістична пси-
хологія визнає можливість гармонійного існування людини лише за наяв-
ності у неї «високого» смислу життя, що, вочевидь, передбачає: «самість» 
— у К. Юнга, «Я-ідеальне» — у К. Роджерса, «надособисте Я» — у Р. Асса-
джолі, «суб’єктність» — у В. О. Татенка, а також підйом індивіда від рівня 
адаптаційного, пристосовницького до духовно-поетичного — у А. В. Пет-
ровського, від тіла — до людського духу — у В. Франкла, від біологічного 
(інстинктивного) — до свідомого смислу — у О. О. Леонтьєва. Наявність 
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високого (духовного, екзистенційного, сутнісного) смислу можна прослід-
кувати у логіці онтологічного вимірювання людини, а саме: біологічне, пси-
хологічне, поетичне, або духовне — за В. Франклом, чи біологічне, соціальне 
і духовне — за С. Д. Максименком. Як зазначав В. Є. Чудновський, смисл жит-
тя — це особливе психічне утворення, яке має свою специфіку становлення 
і може суттєво впливати на життя людини; життєві смисли не існують самі 
по собі, а підпорядковані найважливішому, найвищому смислу. На думку вче-
ного, оптимальний смисл — це той, котрий забезпечує високу якість життя 
людини, стає «цінністю надзвичайно високого порядку» [305, с. 5]. До речі, 
поняття «якість життя» фігурує у багатьох працях саме поряд із поняттям 
«смисл», так само, як і «щастя», «спосіб» і «стиль життя» тощо (О. Г. Асмолов, 
О. Ф. Бондаренко, В. Л. Вернік, Д. О. Леонтьєв, Т. М. Титаренко, О. Л. Толстих, 
Л. П. Сущенко, Ю. М. Швалб, Н. Ф. Шевченко та ін.). Якість життя визначаєть-
ся як складний соціально-психологічний феномен, що проявляється в гармо-
нійній взаємодії духовного, психологічного, соціального і фізичного здоров’я 
людини [1; 94; 164; 243]. А духовність можна розуміти, перш за все, як оріє-
нтацію людей на ідеали абсолютного буття, що проявляється у конкретному 
існуванні як свобода від вітальної та соціальної детермінації і як відповідаль-
ність [156].

Механізмом формування і розвитку якості життя виступають цінності 
та ціннісні орієнтації особистості. Проблема смислу нерозривно пов’язана 
з питанням вищих цінностей людського існування. Стан щастя, гармонії, ду-
шевного здоров’я, повноти життя, що супроводжує переживання осмислено-
сті існування, визначає феномен якості життя [164].

Поривання особистості до пошуку і знаходження високих смислів, спів-
віднесення своєї поведінки, стосунків з іншими людьми — з високими цін-
нісними орієнтирами — все це забезпечує рух життя «по висхідній», і, що 
важливо для розуміння цінності саме високого смислу життя, визначає «міру 
людяності» людини (вираз С. Л. Рубінштейна) [1, с. 228].

Єдність поняття «смисл життя» з іншими екзистенційними кате-
горіями. Смисл людського життя являє собою складно організовану систему 
смислів, життєві смисли не існують самі по собі, а підпорядковані найва-
жливішому, високому смислу чи групі смислів («духовне смислове ядро»). 
З категоріями смислу життя, життєвих смислів, окрім якості життя, тісно 
пов’язані також категорії відповідальності, совісті, свободи, творчості, що 
самі по собі можуть мати високий життєвий сенс («Жити по совісті», «Голо-
вне в житті — свобода», «Бути відповідальним за все»).

Відмінною рисою реалізації смислу життя є здатність взяти на себе відпо-
відальність перед самим собою за вибір смислу і втілення його в дійсність. 
Відповідальність, що є однією з основних характеристик життєвої стратегії, 
справляє значний вплив на ефективність реалізації людиною своїх життєвих 
цілей і, значить, на задоволеність життям і психічне здоров’я. Люди, які свідо-
мо чи несвідомо займають позицію активного творця свого життя, опираються 
на такі цінності, як любов, краса, творчість, добро, розвиток [55]. Без відпо-
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відальності неможливе осягнення свого, індивідуального, смислу життя, бо 
лише відповідальна людина прислухається до власної совісті, своєї душі.

Совість як «смисловий орган, інтуїтивна здатність відкривати єдиний 
смисл, що криється в кожній ситуації» (В. Франкл), допомагає знаходити 
найбільш правильний варіант вирішення життєвої обставини. Cовість — це 
співвіднесення вчинків «закону, що живе в нас» (І. Кант), і особистість як 
«суб’єкт вчинення» (М. Бахтін) лише тоді може вибудовувати своє життя 
як усвідомлюване «вчинення», коли возведе у свій власний імператив по-
ведінки високі вимоги моралі, які і становитимуть внутрішній моральний 
закон. Творчість виступає засобом самопізнання і саморозвитку, умовою 
породження, відкриття нових життєвих смислів, шляхів їх втілення у життя 
(В. М. Дружинін) [20; 105; 118; 282].

Творча самореалізація, орієнтація на власну совість, глибоке почуття відпо-
відальності у пошуках смислу життя, характеризує людину як суб’єкта. Навпа-
ки, застряючи на біологічному і соціальному рівні, не виходячи на духовний, 
придушуючи творчі поривання, людина перебуває в конфлікті з самою собою. 
Розповсюдження споживацьких настроїв спричинює невдоволеність життям 
людьми, які насправді прагнуть його духовного наповнення. На неминуче від-
родження високих смислів, вивільнення творчого потенціалу людини, вказував 
О. Леонтьєв. Він писав, що «…особистість не може розвиватися у рамках спо-
живання, її розвиток обов’язково передбачає зміщення потреб на творення, яке 
єдине не знає меж» [151, с. 226].

Сучасна психологічна наука має допомогти людині вийти за межі кола 
фізичне-соціальне, відкрити в собі духовне першоджерело. Це можна порів-
няти з апполонійським і діонісійським першопочатками у культурі і мисте-
цтві (за Ф. Ніцше [190]). Апполонійський першопочаток характеризується 
прагненням людини до світла, спокою, душевної гармонії, рівноваги, ладу 
із самим собою, в той час, як діонісійське — це жага пристрастей, сумніви і 
протиріччя, прагнення влади і задоволень. На основі моделі, що діє за зако-
нами дихотомії «апполонійський-діонісійський», можна зрозуміти, що тип 
відношень практично не може бути чисто прагматичним, чисто теоретич-
ним, або лише естетичним. «У звичайного суб’єкта, — пише О. С. Тимощук, 
— який вкритий товщею своїх психологічних та інших нашарувань, три 
види відношень зазвичай носять змішаний характер. Коли превалює апполо-
нійський початок в естетичній культурі, переважає естетично-теоретичний 
вид відношень, а коли превалює діонісійське, то домінує утилітарно-есте-
тичне. У першому випадку більш вагомим стає душа культури, а в другому 
— її субстрат» [270]. У психотерапевтичному сенсі, вірогідно, духовне, хоч 
може явно і не проглядати з-поміж фізичного, соціального чи утилітарного, 
та має всі можливості домінувати в людині, якщо вона цього сама бажає і 
самостійно або ж за допомогою психотерапевта отримує всі шанси для роз-
витку своєї духовності.

Д. О. Леонтьєв, Б. С. Братусь, Ф. Ю. Василюк висловили думку, що високі, 
духовні цінності, які за В. Франклом є універсаліями смислів, не ранжуються, 
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як наприклад термінальні чи соціальні, які можуть змінюватися, міняти свою 
ієрархію [41; 53; 152; 154]. Можна сказати, що високі смисли — це той простір, 
те поле, де вони вільно переміщаються, де людина по суті є вільною, не об-
меженою вадами чи примхами тіла і вимогами, очікуваннями, стереотипами, 
культурними забаганками найближчого оточення (сім’я, студентська спілка, 
шкільна чи виробнича група, суспільство у цілому), в котрому вона живе.

У сучасній культурі до загальнолюдських, високих цінностей належать 
наступні: любов, добро, правда, краса, гармонія, активність, досконалість, 
відповідальність, справедливість, честь, совість, свобода, самодостатність та 
ін. Високий смисл життя — не обов’язково означає якийсь один смисл, на-
приклад Любов. Він може складатись з декількох високих значень людського 
буття, утворюючи духовне смислове ядро особистості (наприклад, Любов не-
можлива без Віри у Добро, а Творчість — без Гармонії і Краси).

С. Д. Максименко, Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, М. В. Савчин [13; 16; 
37; 171; 246] (сторонники гуманістичної, духовної парадигми) та ін. розгля-
дають людину як цілісність, єдність біологічного (чи природного), соціаль-
ного і духовного. Звичайно, треба казати про взаємовплив і взаємозалежність 
усіх сфер людської особистості, та смислова сфера є вирішальною у розвит-
ку людини, а високі смисли — у становленні її духовності.

Знаходячись на біологічному і соціальному щаблях, людина може пере-
бувати в конфлікті з самою собою, переживати «екзистенційний вакуум». 
Якщо соціальне оточення не здатне допомогти індивіду вийти за межі кола 
фізичне-соціальне, і він наче «тупцює на місці», то сучасна психологічна на-
ука має показати людині, яка не може віднайти гармонії з собою, шлях онов-
лення, вектор пошуку себе справжньої.

Сенситивний вік для становлення смислу життя. Формування смис-
лів як регуляторів поведінки та діяльності, пошук, осмислення, вибір власних 
життєвих пріоритетів смислоутворюючої активності випадає на підлітковий 
та ранній юнацький вік. Даний період особливо сприятливий до засвоєння 
складних смисложиттєвих понять, постановки та вирішення екзистенційних 
проблем, що допомагає підлітку ставати суб’єктом свого розвитку (К. О. Абу-
льханова-Славська, Л. І. Божович, А. А. Реан, Д. І. Фельдштейн, Д. О. Леонтьєв, 
В. М. Лозоцева та ін.), — це є важливим орієнтиром формування стратегій пси-
хологічного супроводу молодої людини у пошуку смислу особистого життя.

Смисл життя як психологічне новоутворення розвивається на основі 
становлення головного мотиву (життєвої мети), виділення і формулювання 
головної задачі, пов’язаної з віддаленим майбутнім [41]. Саме у підлітковий 
період, у пору відкриття свого «Я», оформлення власної особистості та осо-
бистого світогляду відбувається «оволодіння внутрішнім світом», сходить 
питання про сенс життя [49; 75], що є «найбільш загальною формою роз-
думування особистості» [132, с. 205]. Відбувається певна ієрархізація мо-
тивів, виникає рефлексія, складається узагальнене ставлення до життя, роз-
ширюється ціннісно-смисловий простір, вибудовується єдина життєва лінія, 
виявляються протиріччя між нею і життєвими обставинами, виникає спря-
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мованість на цілі, які пов’язані з прийдешнім. Підлітки усвідомлюють мож-
ливість перебудови і збагачення життєвого смислу в процесі дорослішання і 
оволодіння досвідом, відмічаючи разом з тим незадовільність сучасних умов 
для становлення і реалізації високих життєвих смислів.

Молодіжна субкультура як поле народження життєвих смислів. 
У плані соціокультурних чинників не можна обійти увагою вплив на свідо-
мість людини певної субкультури. Це, пише О. М. Семашко, — специфічні 
норми, погляди й цінності, соціальні й духовні потреби, ціннісні орієнтації, 
продукти творчості, способи залучення до духовних цінностей, особливості 
їх освоєння, стиль, спосіб життя та існування [250, с. 138]. Система норм та 
цінностей, що відрізняють групу від більшості членів суспільства, форму-
ється під впливом таких факторів як вік, етнічне походження, релігія, місце 
проживання. Цінності субкультури впливають на формування особистості 
кожного члена групи, його смислової сфери. Вони не означають відмови від 
культури, прийнятої більшістю суспільства, але виявляють деякі відхилення 
від неї. Коли група виробляє норми та цінності, які явно суперечать пануючій 
культурі, на їх основі формується контркультура (хіпі 60-х років, «система» 
в Росії у 80-х роках). Елементи як субкультури, так і контркультури, спосте-
рігаються в молодіжному середовищі в сучасній Україні (емо, готи та ін.). 
Молодіжна субкультура є викривленим дзеркалом «дорослого», «офіційно-
го» світу речей, стосунків, потреб, цінностей, та, водночас, досить швидко 
реагує на все нове й прогресивне, виробляючи «щось своє». Так, розуміння 
сучасними юнаками, наприклад, екзистенційного поняття «свобода» цілком 
відповідає новому мисленню в глобалізованому постіндустріальному суспі-
льстві: поняття «свобода» молодь розглядає не відповідно до необхідності 
(як її розуміло старше покоління), а у «зв’язці» з примусом та насильством. 
Невтручання держави, старших у приватне життя розглядається ними як най-
суттєвіша ознака їхньої свободи. Поглиблюється міжпоколінне відчуження, 
що включає широкий спектр неприйняття — від руйнації внутрішньосімей-
них контактів до протиставлення «нас» усім попереднім поколінням, що сьо-
годні виливається у повне заперечення всіх батьківських та материнських 
цінностей, включаючи історію власної держави, рідного краю тощо [70]. 

Молодіжна субкультура формується під безпосереднім впливом «культу-
ри дорослих», що віддзеркалюється і разом з тим є простором формування 
життєвих смислів підлітків та юнаків. Адже високі чи ниці смисли — це про-
дукт смислової взаємодії між старшим і молодшим поколіннями, членами 
різних суспільних груп та молодіжних спільнот, це — «боротьба на виживан-
ня» між різними рівнями людських цінностей. Що є причиною і аргументом 
становлення сучасної теорії і практики психологічної допомоги людині у по-
шуках і втіленні у життя високого смислу.

Проблема смислу життя, вибір подальшого шляху є головним життєвим 
завданням старших школярів. Саме в час, коли молодь особливо налаштова-
на на пошук нового, їй слід допомогти визначитися у смислах, якими вона 
живе і які прагне втілити у своє життя. Ми провели дослідження, спрямо-
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ване на вивчення особливостей становлення смислу життя, виявлення 
специфіки високих життєвих смислів у сучасних старшокласників. Тридцяти 
учням 11-х класів пропонувалося відповісти на питання стандартизованого 
інтерв’ю «Смисл життя». Перша його частина спрямована на з’ясування ро-
зуміння поняття «життєвий смисл», друга — стосується розуміння «життєвих 
смислів», їх зв’язку зі смислом життя, соціокультурними умовами його стано-
влення і успішної реалізації. Під час обробки отриманих результатів ми спи-
ралися на розуміння смислу життя як динамічної ієрархічної системи, в якій 
поряд із безліччю різних смислів існує головний життєвий смисл, як своєрід-
не смислове ядро, що конкретизується, втілюється у життєвих ситуаціях.

Опитування показало, що більшість старшокласників розуміють смисл 
життя в загальному вигляді, не пов’язуючи це поняття з власним досвідом: 
«Це те, заради чого варто жити». Менше половини опитаних (40 %) розумі-
ють виділені ними смисли як такі, що пов’язані з основними життєвими по-
требами: «Смисл потрібен заради розвитку себе як особистості», «Щоб бути 
потрібним людям». 19 % опитаних вважають, що смисл життя змінюється з 
часом, «коли людина стає більш досвідченою, дорослішою», «коли можна 
порівнювати різні ситуації і обирати кращий варіант для себе». Вони ствер-
джують, що відчули зміни у розумінні власного смислу життя, що свідчить 
про динаміку його становлення, певні якісні перетворення.

У зв’язку з переоцінкою цінностей у нових соціально-економічних умовах 
для значної частини молоді характерні почуття безглуздя, сумніви щодо до-
цільності постановки і реалізації «високого життєвого смислу». Аби досягти 
благополуччя, спокою, надійності, вважають вони, потрібні більш «заземлені 
смисли життя», наприклад, здобуток матеріальних благ. Між тим, аналіз дослі-
дження дозволяє зробити деякі висновки на користь «життєздатності» висо-
ких життєвих смислів. Так, у якості високих життєвих смислів старшокласни-
ки вбачають здатність чинити добро, любити, співчувати іншим людям, бути 
відповідальним, прагнення до особистісної досконалості. Переконливими є 
відповіді, на кшталт: «На перший погляд, може здаватися, що в житті більше 
безглуздя. Але, думаю, завжди є смисл, до якого людина прагне».

Подібні висловлювання підтверджують, що смисл життя часто не усвідо-
млюється людьми, але пронизує усе їхнє життя (А. Ленгле). Третина опита-
них визначила, що життєві смисли підкорені одному найважливішому сми-
слу в житті, залежать від нього. Умовами, що сприяють пошуку життєвих 
смислів названі такі: читання літератури, історії, спостереження за життям, 
приклад батьків та інших дорослих і ровесників у минулому і тепер, само-
пізнання, роздумування над майбутнім. Для реалізації смислу життя виді-
ляють такі фактори, як: особистий досвід, сформованість належних рис і 
якостей (сила волі, відповідальність, віра в свої сили, свобода вибору тощо), 
допомога дорослих і ровесників. Брак цих чинників може привести до безді-
яльності, розпачу, почуття смисловтрати.

Для становлення життєвого смислу особливе значення має спілкування з 
ровесниками. Так, значна кількість (майже половина) опитаних старшоклас-
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ників, які відносять себе до тих, хто переймаються духовними цінностями, 
вважає, що більшості їх ровесників притаманні смисли, пов’язані з матеріаль-
ним благополуччям, соціальним статусом, легким життям тощо. Це свідчить 
про те, що діти ніби «не чують один одного», їхні справжні смисли для інших 
є прихованими, замаскованими, вони імітують таку поведінку і такі устремлін-
ня, які навіюються низькопробними кінофільмами і телепередачами, і які на-
чебто від них очікують оточуючі. Про таку відчуженість людей одне від одного 
і байдужість до «справжнього» писав Л. О. Сморж: «Поряд з інформованістю і 
намаганням бути «на рівні часу», стало ледве не нормою те, що свого часу Го-
голь назвав «страшними ідеалами огрублення», що дістає вияв або в бездухов-
ності і жорстокості, або в психології індивідуалізму та індиферентності» [255, 
с. 315]. Тому, у роботі з підлітками та юнаками варто ширше впроваджувати 
бесіду, психологічні дискусії, групові тренінги для прояснення смислових по-
зицій кожного, для того, щоб учні обмінювалися і ділились своїм «високим», 
щоб їхні індивідуальні смисли «зустрілися» і підлітки могли підтримати один 
одного у пошуку, утвердженні та реалізації високого смислу життя.

Отже, сучасні соціокультурні умови потребують становлення суб’єкта 
свого життя, здатного творчо змінювати і вдосконалювати власну особис-
тість, стосунки з іншими людьми, зі світом у цілому. А значить ці обставини 
налаштовують на становлення теорії і практики допомоги людині у вирішен-
ні проблем, що роблять її існування нестерпним, жалюгідним, порожнім. 
Високий смисл є саме тим смислом, який наповнює життя окремої людини 
радістю, натхненням, жагою діяти і творити. Осмилення свого існування, 
відкриття все нових й нових цінностей і пошук високих, сутнісних смислів 
істотно важливе для сучасної молодої людини, яка охоче відкриває себе і світ, 
а також для людей, які втратили життєві орієнтири чи не мають внутрішніх 
сил для подолання різноманітних життєвих проблем. Аби негаразди і кризи 
не призвели до руйнації особистості, її цілісності і внутрішньої рівноваги, 
аби людина раділа життю і прагнула його вищої якості, має бути сформована 
стратегія і тактика психологічної допомоги.

3.2.3.  Смислові орієнтири вітчизняних психологів-
консультантів і психотерапевтів у психологічному 
супроводі людини з екзистенційною проблематикою

«…важная проблема, присущая 
вопросам о смысле жизни, заключается
в том, что их очень часто смешивают 

с массой других вопросов»

(Ирвин Ялом)
Для дослідження факторів, що впливають на становлення сучасної теорії 

і практики психологічної допомоги людині у становленні і реалізації нею ви-
соких життєвих смислів, застосовувалась авторська анкета для практикуючих 
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психологів і психотерапевтів, спрямована на вивчення їх уявлень про смисл 
життя і життєві смисли, частоту і особливості звернень до них людей по допо-
могу у визначенні смисложиттєвих орієнтирів, а також стратегій і напрямку 
надання психологічної допомоги в цьому контексті [95]. Перш ніж представи-
ти результати емпіричного дослідження, пропонуємо зміст анкети.

Анкета «“Смисл життя” в психологічній практиці»
(приклади відповідей виділені курсивом і підкреслені)

Шановний колего! Підпишіть, будь ласка, анкету і поділіться своїми 
думками з наведених нижче питань.

Прізвище, ім’я, по-батькові (за бажанням) G. I. O.
Працюю психологом, консультантом, психотерапевтом (підкресліть).
Стаж роботи — 30; стать — ж.; вік — 50.
1. Як Ви особисто вважаєте, що таке смисл життя? У чому він полягає? 

Це те, заради чого варто жити.
2. У Вашій консультативній / психотерапевтичній практиці були випадки 

зіткнення з проблемою втрати чи зміною життєвого смислу у людини? Так. 
Ні. (Підкресліть). 

3. Для якого віку людей найбільш характерні труднощі з пошуком і реа-
лізацією життєвих смислів? Дитячий, підлітковий, юнацький, молодий, зрі-
лий, похилий, старечий та перехідний від зрілого до старечого ін.? Якої статі 
жін., чол.? (Потрібне підкресліть).

4. Як формулювався запит, за яким Вам було зрозуміло, що у людини є 
проблема із втратою чи зміною життєвого смислу, з необхідністю опануван-
ня смислом життя? Апатія чи депресія, життєва криза.

5. Які основні методики Ви використовували або можете використати, 
щоб допомогти людині у пошуку смислу життя і його здійсненні? Методи, 
спрямовані на краще саморозуміння, розширення свідомості, гештальт-
терапетичні.

6. На що в такій допомозі слід звертати увагу щонайперше? На роботу з 
тривогою, на усвідомлення базових та екзистенційних потреб, можливості 
їх задоволення, цінності особистості.

7. Як Ви вважаєте, до якої психотерапевтичної парадигми можна віднес-
ти проблему життєвих смислів? Екзистенційної, насамперед.

8. Як Ви особисто розрізняєте поняття «життєві смисли» і «життєвий 
смисл»? Чи можна їх поєднати? Поясніть, будь ласка. «Життєвий смисл» — 
провідний смисл, смисл життя; «життєві смисли» — смисли, що виникають 
у різноманітних життєвих обставинах і підпорядковані життєвому смислу.

9. Підкресліть або допишіть усі можливі життєві смисли: духовні, ма-
теріальні, позитивні, негативні, високі, мізерні, меркантильні, високі, ниці, 
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соціальні, біологічні, … сімейні, здоров’я, любові, досягнення, екзистенцій-
ні, творчості, безпеки, громадянські.

10. Які смисли, на Вашу думку, домінують у сучасному українському су-
спільстві в цілому — сімейні, матеріальні, безпеки;

серед старшого покоління — захищеності (безпеки), сімейні;
серед молоді — любові, достатку, розваги, сімейні.
11. Чи вважаєте Ви за необхідне допомогти людині у становленні і реалі-

зації нею високих життєвих смислів? Так. Ні. Не знаю. (Підкресліть).
12. Які конкретно смисли, на Вашу думку, можна віднести до «високих»?
Екзистенційні, громадянські, духовно-релігійні.
13. Що заважає становленню високих життєвих смислів?
Позиція жертви чи споживача, нестійкість моральних переконань.
14. Які психологічні, соціальні, культурні умови мають бути досягнуті 

для пошуку і реалізації людиною високих життєвих смислів:
Психологічні — наявність відповідних цінностей, відповідальність за їх 

реалізацію, віра;
Соціальні — суспільні ідеали, добрі традиції, коло однодумців;
Культурні — висока культура.
Інші — сім’я.
15. Яку конкретну роль у дотриманні визначених Вами умов може віді-

грати консультант або психотерапевт? Як носій певних цінностей.
16. Чи потрібна спеціальна література, семінари, курси підвищення ква-

ліфікації по темі допомоги людині у вирішенні проблеми пошуку та реаліза-
ції смислу життя? Так. Ні. (Підкресліть або допишіть свій варіант відповіді). 
Можливо.

17. Наскільки актуальним на сьогодні є вирішення проблеми смислу жит-
тя? Дуже актуальне. Певно, актуальне. Зовсім не актуальне. (Підкресліть).

18. Чи належним чином ця проблема вирішувалась до сьогодні? Так. Ні. 
Не дуже. Зовсім не вирішувалась. (Підкресліть).

Дякуємо за співпрацю і бажаємо Вам успіху!
——————————————————————————————
Зупинімось на деяких узагальнених даних. В опитуванні приймало участь 

80 % психологів, які мають стаж практичної роботи більше 10 років. Психоло-
ги (32 респондента) вказують на досвід роботи з клієнтами, у яких були екзи-
стенційні проблеми. Втім, мало хто виділяв свідомо проблему смислу життя, 
тому можливо виказали труднощі у формулюванні поняття смислу життя, жит-
тєвих смислів, умов їх пошуку і реалізації. Це свідчить про певну професійну 
неготовність частини опитаних практиків надавати допомогу з проблем пошу-
ку і реалізації смислу життя, орієнтації людини у просторі наявних і можли-
вих життєвих смислів, а також про відсутність чи недостатність методичного 
інструментарію такої допомоги. Сенситивним щодо становлення життєвого 
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смислу вказується в основному підлітковий і юнацький вік, але не виключа-
ються й інші періоди життя людини. Всі респонденти віднесли проблему сми-
слів до екзистенційної або екзистенційно-гуманістичної парадигми.

Відповіді на запитання «Що таке смисл життя? У чому він полягає?» ха-
рактеризуються невизначеністю, що може вказувати на те, що поняття сми-
слу розробляється в науці, але має розмиті межі, є складним і багатовектор-
ним. Хоча усі визначення фіксують основну екзистенційну сутність смислу 
— «навіщо я живу, чим має бути наповнене моє життя». Деякі з визначень: 
«Смисл життя — це індивідуальне психологічне утворення, кістяк особис-
тості», «Усвідомлення того, заради чого я це роблю, живу», «Смисл жит-
тя — вчитись розуміти його смисл».

Серед висловлювань, за якими психологу стає зрозумілим, що у клієнта 
екзистенційна проблема, зокрема, проблема смислу життя, такі: «Не знаю, 
задля чого жити, чим заповнити порожнечу, що робити далі», «Як отри-
мати задоволення від життя», «Як жити далі, нема роботи, діти живуть 
своїм життям», «Від мене пішла дівчина. Жити не хочеться. Сил немає…», 
«Навіщо жити, все одно помреш», «Не цікаво жити, нічого не хочеться, 
відсутність життєвої енергії», «Я не про те мріяла. Не те робила…».

Опитані психологи користуються методами, методиками, прийомами, 
які спрямовані на самопізнання клієнта, на вирішення його назрілих потреб, 
розширення свідомості і можливостей, у рамках екзистенційної психотерапії 
і консультування. Більшість працює не зі смислами як такими, а з пережи-
ваннями порожнечі, страху, розпачу і т. д. Незначна кількість опитаних вико-
ристовує конкретні методики, такі як СЖО, спонукання до мрій. З методів 
зазначені: герменевтичні — розуміння та інтерпретація повідомлень, бесіда, 
порада, використання притч, тестове дослідження психологічних особливо-
стей особистості, методи інтроспекції, кризової інтервенції, саморозуміння, 
гештальт-терапевтичні та духовно-орієнтовані методи.

У роботі з клієнтом практики акцентують увагу на наступному (вибір-
ково): Перш за все слід вислухати людину, зрозуміти, запитати, що її ці-
кавить, дозволити розрядитися її емоціям, звернути її увагу на позитивні 
моменти життєвої ситуації, що відкриває можливості для самореалізації. 
Допомогти у досягненні внутрішньої самоідентичності, розуміння власних 
потреб, пошуку цінностей. Розширення свідомості, рефлексії, саморозумін-
ня. Спільне пропрацювання конфліктів.

Результат, до якого прагне консультант / психотерапевт: Треба, щоб людина 
знайшла в терапевті співрозмовника, радника, допомогти їй розрядити пере-
живання, визначити бажання, життєві цілі, смисли, базові та екзистенційні 
потреби і бажання, які блокуються. Заспокоїти людину, наштовхнути на те, 
щоб вона сама собі хотіла допомогти, підтримати її у цьому бажанні. Ро-
бота з тривогою, усвідомленням можливостей задоволення потреб. Знайти 
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опору у власному досвіді. Намітити перспективи подальшого життя. При 
цьому не чинити насильства, не давати порад і настанов «як треба».

Лише один з психологів відзначив, що смисли у єдності і дають смисл. 
Більшість із тих, хто відповів на це запитання, вважають, що життєві смисли 
мають певну ієрархію, але підкорені одному, найголовнішому смислу. Понят-
тя «високий смисл» не часто, але усе ж зустрічається у роз’ясненнях психо-
логів різниці між «смислом життя» і «життєвими смислами». 90 % опитаних 
визнали можливість існування саме високих життєвих смислів. Решта визна-
чились неоднозначно. Серед життєвих смислів виділені наступні (у порядку 
зменшення кількості називання): духовні або високі; матеріальні; пов’язані з 
фізичним здоров’ям; меркантильні; соціальні, громадянські, безпеки; сімей-
ні, батьківські, родинні; колективні, групові, дружні; комунікативні, освітні, 
професійні; екзистенційні; творчості; любові; індивідуальні, особистісні; 
а також виділені — позитивні; постійні; негативні; мізерні; ниці.

Серед домінуючих смислів у суспільстві названі — матеріальні та вижи-
вання, серед старшого покоління — соціальні стандарти, радянські норми 
та ідеали, духовні і соціального визнання, серед молоді — матеріальні, ге-
доністичні, статусні, розваг, менше — самореалізації, пошуку себе. Можна 
сказати, що визначеної стратегії психотерапевтичної допомоги у становленні 
життєвих смислів, а тим більш високих, раніше і не могло бути, бо існувала 
загальна установка на певну мораль, і вимагалося бути таким, а не інакшим. 
Сучасні уявлення щодо надання психологічної допомоги мають враховувати 
екзистенційні настрої людей, сучасної молоді, яка живе в новому соціокуль-
турному просторі, пошук нею смислу власного, індивідуального буття.

Ті з психологів, хто вважали необхідним і важливим допомогу у стано-
вленні високих життєвих смислів, виділяють такі з них, як: кохання, твор-
чість, досконалість, самореалізація, духовно-релігійні цінності, служіння 
людям, рух до Бога.

Серед факторів, що заважають становленню життєвих смислів названі: 
соціокультурне середовище, постмодерн, страх безпеки, тиск соціуму на ду-
ховне, пропаганда меркантильних цінностей, низький матеріальний стан, 
що вимагає перегляду цінностей; а також — духовна незрілість, нестій-
кість моральних переконань, не усвідомлення смислів, підпорядкування ста-
ндартам, відсутність рефлексії, позиція жертви чи споживача, брак інте-
ресу до книжок, театру, невміння себе реалізувати.

До умов здійснення ефективної психологічної допомоги практики відно-
сять: психологічні — самосприйняття, знання себе, пошук своєї місії, ціннос-
тей і пріоритетів, здатність до рефлексії, хотіти, могти і знати, чого досягти, 
відповідальність, воля, здатність протистояти впливам, усвідомлення цінно-
сті буття, цінності «Я» та іншого, зрілість, цілісність, набуття внутрішньої 
свободи, здатність до ідентифікації себе з певним оточенням; соціальні — за-
безпечення вітальних потреб, соціальна стабільність і захищеність, закони 
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і порядок, достойний матеріальний рівень, суспільні ідеали, добрі традиції, 
коло однодумців, професійне коло; умови виховання у сім’ї та школі, стосун-
ки у сім’ї, приклад батьків, оточення; відчуття себе членом суспільства; сім’я 
і середовище тощо. Культурні — знайомство з культурними цінностями, те-
атр, кінематограф, художня творчість, музика, гончарство, вишивка; фольк-
лор; традиції; пропаганда культурних цінностей дідів-прадідів, християнські 
норми моралі і духовності; налаштування суспільства на утвердження висо-
ких життєвих смислів; освіта людини.

При роботі з клієнтом психолог може (зведені дані): вплинути лише 
на психологічні умови, виконати роль посередника, допомогти зрозуміти 
себе, знайти верству зі схожими цінностями, підтримати у цьому, власним 
прикладом демонструвати свої позиції та цінності. Актуалізувати людині 
її власний особистісний потенціал з метою знаходження справжніх сми-
слів. Супроводжувати у самоідентифікації, усвідомленні власних потреб, 
сприяння особистісному зростанню. Підказати, що крім матеріальних благ, 
є ще духовні, які слід шукати в собі, в людях, у стосунках з іншими людь-
ми, у справі, в планах на життя. Пояснювати значення духовності, її ролі 
у житті.

Узагальнені умови для становлення смислів наступні: література — які-
сна художня, а також фахова, семінари, спеціальна підготовка з метою 
вирішення людиною екзистенційних проблем, виходу з кризових станів. Ва-
жливим є досвід роботи, власні переконання психолога й особисте бачення 
ним проблеми та її вирішення.

Усі респонденти відповіли, що проблема вирішення смислу життя актуа-
льна (80 % — «дуже» актуальна). Половина опитаних відмітили, що вона досі 
не вирішувалась, бо цінності нав’язувалися і декларувалися; друга половина 
вважає, що ця проблема ставилась, але не цілеспрямовано. Все це вказує 
на необхідність подальшої дослідницької роботи в напрямку вивчення соціо-
культурних умов становлення життєвих, зокрема високих смислів, і особли-
востей психологічної допомоги людині у їх становленні та реалізації. 

На основі аналізу літературних джерел [13; 37; 42; 49; 121; 130; 152; 246; 
255; 303 та ін.] і власних досліджень виділені наступні соціокультурні чин-
ники, що посилюють необхідність і сприяють розвитку теорії і практики 
психологічної допомоги людині у вирішенні екзистенційних проблем, зок-
рема у пошуку і реалізації нею високих життєвих смислів:

зміна історичних умов, що викликає потребу у виявленні та утвер-
дженні нових або втрачених цінностей та ідеалів, у самореалізації, 
творенні власної індивідуальності і свого життя;
неоднорідність соціокультурного простору, протиріччя між привне-
сеним, чужим способом життя і уявленнями про життєві цінності та 
ідеали в сучасній Україні;
протиріччя між смислами нового і старшого поколінь, «зношування» 
старих смислів, що активізує потребу в пошуку нових смислів життя;

•

•

•
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втрата свого власного, але вже старого, «відпрацьованого» смислу, 
який не відповідає теперішнім реаліям, що викликає тривогу, почуття 
безвиході;
нездатність відстоювати свої смисли (брак волі, відповідальності, 
впевненості в тому, що ці смисли відповідають нагальним життєвим 
потребам, готовності у їх реалізації);
навіюваність, залежність від авторитетів, життя за чужими цінностя-
ми, «зараження смислами», домінування «псевдосмислів»;
невміння реалізовувати смисли в дійсності, а не лише в уяві, брак до-
свіду (страх невдач);
незбагненність кола життєвих смислів, сфокусованість на фізичних 
і соціальних потребах, що гальмівно впливають на формування цін-
ностей вищого порядку;
водночас — це природна здатність до саморуху, саморозвитку, актив-
ність, здатність до споглядання, експериментування, потяг до пошу-
ку, зокрема, високих життєвих смислів, звертання до власної совісті;
потреба у самопізнанні, глибокому розумінні теперішнього, в осмис-
ленні перспектив на майбутнє;
спроможність психолога, який є носієм тієї ж культури, що і клієнт, 
враховуючи ідеали і цінності субкультури, виразником якої є людина, 
встановити з нею взаєморозуміння, діалог, знайти смисловий консен-
сус, сприяти створенню у неї нової смислової реальності, народжен-
ню нового смислу.

Окрім анкети, психологам-практикам (які є «чистими» практиками) 
і практикуючим психологам-науковцям (що ведуть наукову і практичну дія-
льність) була запропонована методика В. Ю. Котлякова [134] для визначен-
ня того, які категорії життєвих смислів і в якому співвідношенні предста-
влені в системі життєвих смислів наших респондентів. Ми допустили, що 
у психологів, які працюють в екзистенційній парадигмі, у системі смислів 
домінують саме екзистенційні. На рис. 3.2. видно, що жодні смисли не є 
домінуючими у системі смислів респондентів (на виборці 50 чол.). Серед 
тих смислів, що «досить представлені», перші місця займають самореаліза-
ції та екзистенційні; найменше або слабо виражені статусні й гедоністичні. 
У практикуючих психологів-науковців на одному з перших місць стоять саме 
екзистенційні смисли («щоб бути вільним», «щоб жити», «щоб любити»). 
У той час у психологів, які ведуть лише практику, ці смисли займають аж 
5-те місце з восьми можливих. Дані дають підставу припустити: психоло-
ги, що здійснюють допомогу людині у вирішенні екзистенційних проблем є 
особистостями, які знаходяться у пошуку цінностей буття і можуть успішно 
допомагати клієнтам у шуканнях і реалізації смислу життя. Хоча для цього 
(як видно з відповідей на анкету) необхідна спеціальна фахова підготовка, 
більш-менш визначений методичний інструментарій, стратегія і особливо 
досвід такої допомоги.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Рис. 3.2. Усереднений профіль представленості життєвих 
смислів практикуючих психологів-науковців (група 1) 

і психологів-практиків (група 2)
За результатами статистичного аналізу (непараметричний критерій Ман-

на-Уітні [О. Сидоренко, 2006]) між групами «практикуючі психологи-науко-
вці» (n=17) та «психологи-практики» (n=33) встановлено значущі відмінності 
(p < 0.05) в наступних шкалах життєвих смислів: екзистенційні, гедоністич-
ні, статусні, когнітивні. Аналізуючи середні значення цих показників, можна 
припустити, що домінування у практикуючих психологів-науковців екзистен-
ційних і когнітивних смислів пояснюється їхньою дослідницькою діяльністю, 
в той час як практики більше переймаються проблемами міжособистісних 
стосунків, досягнення кваліфікації, певної посади, вони більше орієнтовані 
на отримання задоволення від життя. Психологи, які практикують і ведуть 
науково-дослідницьку роботу (на відміну від «чистих» практиків) проводять 
аналіз значного масиву спеціальної фахової літератури, накопичують і під-
дають аналізу власний досвід, вчаться, перебуваючи при цьому у постійно-
му русі, який характеризується пошуком перспектив, можливостей розвитку 
будь-якої особистості, у тому числі власної. Розуміння значень життєвих сми-
слів, переживання, втілення і зміни їх на своєму досвіді, дають можливість 
психологу краще зрозуміти потреби, настрої, індивідуальні перспективи лю-
дини, яка потребує екзистенційної допомоги.

Вікові відмінності між групами психологів загальної вибірки, а саме — 
«до 30 років» (n=29) та «після 30 років» (n=21), виявлено за вищевка3аним 
критерієм у наступних шкалах: статусні, сімейні, когнітивні (див. рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Усереднений профіль представленості життєвих смислів 
у вікових групах психологів загальної вибірки 

(за методикою В. Ю. Котлякова)
Якщо характеризувати систему життєвих смислів за віком, то серед тих 

психологів, кому за 30 років, переважають смисли самореалізації, екзистен-
ційні і альтруїстичні, на що, певно, впливає досвід, особистісна зрілість, 
сформований світогляд, прагнення до досконалості. У більш молодих пси-
хологів переважають сімейні, а потім самореалізації і комунікативні, що 
можливо пояснити улаштуванням їх сімейного стану, пошуком свого місця 
у суспільних і особистісних відношеннях. Як практикуючі психологи-нау-
ковці, так і ті, хто входить у категорію «30 і більше» значущо відрізняються 
від «чистих» практиків і молодих психологів за досить низькою представ-
леністю статусних смислів: вірогідно, цей етап становлення вони вже прой-
шли або ж він для певної частини опитаних ніколи не був першочерговим. 
А вищий показник когнітивних смислів у цієї частини респондентів, скоріш 
за все, свідчить про їх впевнений шлях до знань, освіти, життєвої і профе-
сійної компетентності.

Представлену методику доцільно використовувати для самопізнання, ви-
вчення психологом-консультантом, психотерапевтом власної системи смис-
лів для того, щоб розуміти, в просторі яких понять (полі чи просторі смислів) 
він живе і може успішно працювати з клієнтом. Методика буде корисною 
у визначенні готовності сучасних (як тих, хто вже працює, так і майбутніх) 
психологів до надання компетентної допомоги людині у вирішенні нею про-
блем становлення і реального втілення в життя високого життєвого смислу 
як важливої екзистенційної цінності, — це, у свою чергу, впливатиме на роз-
виток теорії і практики психологічної допомоги людині у вирішенні екзис-
тенційних проблем у сучасному соціокультурному просторі.
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3.2.4.  Деякі стратегії психологічної допомоги 
у пошуку високого смислу життя

«Клієнт тому й став клієнтом,
що не зумів стати господарем
свого життя, і головний сенс

психологічної допомоги полягає
саме у тому, щоб допомогти йому

повернути «законне право» на власне життя»
(С. Л. Братченко)

Психологічна допомога людині має бути поставлена і скоординована 
саме на пошук і реалізацію високого смислу життя, оскільки саме цей рівень 
забезпечує високу якість життя особистості, її внутрішній розвиток, саморе-
алізацію. На визначення стратегій такої допомоги вплинули ідеї і розробки 
багатьох учених екзистенційно-гуманістичного спрямування у психотера-
пії. Зокрема, положення Дж. Бьюдженталя допомагають зрозуміти основні 
підходи до діяльності психолога. Вчений виділяє два основних рівня цілей 
роботи психотерапевта [42; 325]: 1) дефіцітарний рівень цілей — коли зу-
силля психотерапевта зосереджені на проблемах дефіцітарного типу, тобто 
на усунення (зменшення) негативних переживань через брак чого-небудь, 
на коригування умов, від яких людина страждає; і 2) буттєвий рівень цілей 
— коли сенс не в тому, щоб повернути людину до якихось передбачуваних 
«гарних умов», які були раніше, а в тому, щоб вона рушила далі — «до багат-
ства і осмислення життя, значно більшого, ніж вона знала досі». Мета поля-
гає не в усуненні «симптомів», а в допомозі клієнтові відчути себе здатним 
на більше у своєму житті і мати вибір там, де раніше він відчував примус, 
несвободу.

Пошук смислу життя є однією із екзистенційних проблем, які не завжди 
ясно усвідомлювані. Тому спеціаліст, який працює в екзистенційно-гумані-
стичній парадигмі, виявляючи особливий «екзистенційний слух», у змозі 
за фасадом заявлених проблем і скарг клієнта вловити приховані екзисте-
нційні проблеми і заклики. У цьому полягає сенс «життєзмінюючої» психо-
терапії: клієнт і терапевт у спільному шуканні прагнуть допомогти першому 
зрозуміти ті способи, якими він намагається відповідати на екзистенційні 
питання свого життя, і переглянути деякі з цих відповідей таким чином, щоб 
зробити життя більш автентичним і повноцінним, знайти себе справжнього.

Але де, в якій площині відбуваються екзистенційні зміни людського жит-
тя, де їхні джерела і рушійні сили? Відповідь, вважає Дж. Бюдженталь, поля-
гає у суб’єктивності людини, яка розуміється як психологічна основа буття, 
внутрішній світ суб’єктивних переживань, «особиста» реальність, «архе-
типічна батьківщина» людини, звідки бере початок все найважливіше в її 
житті. До складових суб’єктивності відносяться образи сприйняття, думки, 
почуття і емоції, цінності й переваги, передбачення та побоювання, фантазії 
та мрії людини. Найвірніший шлях до пізнання суб’єктивності — досвід пе-
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реживання. Найбільш значущий і конструктивний результат консультування 
буде досягнуто за умови, якщо клієнт бере на себе відповідальність за вирі-
шення своїх протиріч і сам відкриває нові шляхи, «знаходить свої емоцій-
ні проблеми внаслідок власного внутрішнього дослідження…» [325 с. 17]. 
Усвідомлення своєї суб’єктивності, контакт із власним внутрішнім життям, 
з потоком переживань можливий завдяки «присутності», коли відбувається 
занурення «у розкопування суб’єктивного». У процесі безпосереднього про-
живання людиною — в тому числі й подій минулого чи майбутнього — мо-
жуть бути почуті і повноцінно усвідомлені екзистенційні проблеми. Екзис-
тенційний рівень психологічної допомоги можливий за умови максимальної 
присутності обох — і клієнта, і психолога.

У форматі духовної парадигми, що звертається до висот духу, в людині 
є глибинно-вершинне-духовне, що підтверджує екзистенційний аналіз, «за-
вдання якого, — стверджує В. Франкл, — й полягає у тому, щоб виявити цю 
неусвідомлену, але все ж наявну духовну реальність» [282, с. 262-263].

Психологічна допомога не вичерпується підтримкою людини у доланні 
конкретних життєвих проблем, певних ситуацій, а спрямована на розширен-
ня у людини уявлення про себе, свої можливості та перспективи, про свою 
роль у власному житті і в житті суспільства, в якому вона живе і творить, 
у зведенні життєвих пріоритетів та цінностей, які закладають фундамент ін-
дивідуальної світобудови, що і визначає вектор самопізнання, саморозвитку, 
самоздійснення. Психологічний супровід має сприяти віднайденню люди-
ною внутрішніх ресурсів та поєднанню їх із реальними умовами життя, з 
поведінкою, реальними вчинками. В цьому сенсі слушною видається думка 
Ш. М. Рахматулліної стосовно того, що смисл життя не є чисто «знаннєве» 
утворення, адже його не можна просто знати, а тим більш довести. Смисл 
виражає не значення, а значимість. Адже «значення» відповідає на питан-
ня: «Що це? Що це таке?», а «смисл» — на питання «Для чого? Для якої 
мети?», тобто смисл «не лише вказує, а вказує, маючи у самій вказівці певну 
мету» [230]. Розвиваючи цю думку, можна говорити не лише про творення, 
породження, пошук смислу, його осягнення, але й про його реалізацію, про-
цес здійснення. Відповідь на запитання «для чого?» уже передбачає певний 
порух від знання, розуміння — до дії, вчинку, особистісний вибір людиною 
того, яким саме шляхом іти, за допомогою яких засобів, яким чином дося-
гати своєї мети (наприклад: «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? і т. д.) з урахуванням усіх можливостей і 
умов втілення смислу в життя. У цьому сенсі доречно навести слова Ф. Геб-
беля: «Життя — це не щось, а лише можливість чогось».

Як визначити, що людина знайшла і керується високим життєвим сми-
слом чи полем, групою смислів? Напевно, у життєвих проявах, стосунках з 
людьми, у відношенні до себе, свого життя, до оточуючого світу. У задоволе-
ності власним життям у цілому, у почуванні себе не жертвою життя, а його 
творцем, у вірі та надії на майбутнє. Адже це майбутнє можна вимірювати, на 
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нашу думку, щонайменше у трьох вимірах: 1) моє майбутнє у здоровому тілі, 
досконалій роботі внутрішніх органів, чудовому самопочутті, гарній зовніш-
ності; 2) моє майбутнє у тих стосунках і досягненнях, які я вважаю для себе 
найсуттєвішими: сім’я, друзі, колектив, кар’єра, діти, правнуки і т. д.; 3) моє 
майбутнє у тому, що я вважаю нетлінним і неминучим, те, заради чого я слід-
кую за своїм здоров’ям і підтримую стосунки зі світом — чим пройняте усе 
те, що мені і повертається від навколишнього світу, що ми називаємо Лю-
бов’ю, Совістю, Відповідальністю, Свободою, Творчістю тощо.

У творчості, любові, відповідальності, свободі та інших екзистенційних 
цінностях — вияв духовності, так само як духовність виявляє справжню 
творчість, любов, свободу і т. д. Народжений, відкритий високий смисл, який 
яскраво переживається людиною, образно кажучи, «проливає своє світло» 
на відношення до власного тіла і фізичного здоров’я, на стосунки з оточую-
чими людьми, ставлення до світу. Усе це, пронизане смислом, у свою чергу, 
впливає на осмислення цінностей та ідеалів, урізноманітнює і удосконалює 
систему високих смислів. Так, переживаючи щиру радість від вчиненого До-
бра, людина починає відчувати свою Відповідальність за свій учинок.

Щодо психологічного супроводу молоді. Вона особливо чутлива до усьо-
го нового, привабливого, яскравого, наповненого певним змістом, але коли 
діти і підлітки вдаються до брутального і негідного, високі почуття заміню-
ються ницими, то це свідчить про відповідні змісти, які несе в собі соціоку-
льтурне середовище. Вищі духовні цінності й смисли не можуть бути при-
власнені, тому у психології пропонується інший механізм, а саме — діалог: 
«У такому діалозі — відкритому і довірливому, суб’єкт-суб’єктній взаємодії 
— інший допомагає побудувати внутрішній діалог, завдяки якому людина і 
здатна прислухатися й відкрити в собі ключові духовні змісти» [206, с. 29]. 
Психолог-консультант або психотерапевт через діалог має можливість до-
стукатися до клієнта, допомогти йому прислухатися до себе, до власної сові-
сті, відкрити у собі високі смисли і здатність до їх втілення у життя.

Ефективне спілкування з людиною, що має екзистенційні проблеми, немо-
жливе без встановлення діалогу, що передбачає смислообмін між суб’єктами 
взаємодії [21; 93; 303]. На формування смислових позицій у молоді впливає 
те, які смисли транслюють дорослі, якими значеннями можуть «заразити» 
дітей. Комунікація займає суттєве місце серед механізмів, які забезпечують 
засвоєння, прийняття цінностей. Нав’язування смислів, «зомбування», по-
збавляє дитину здатності критично ставитися до всього, що їй пропонуєть-
ся, брати відповідальність за своє життя. Хоча закладене в дитині з перших 
років життя «ядро суб’єктності», за концепцією В. О. Татенка, являє собою 
досконалу систему, яка не підлягає безпосередньому управлінню ззовні і яка 
зрештою забезпечує суб’єктові можливість реалізувати себе не лише у від-
повідності, а й усупереч умовам, які висуває йому суспільство [266, с. 251]. 
Тож, дитина, підліток уже спроможні оберігати себе від руйнівних зовнішніх 
впливів. Коли цей «захисний бар’єр» зруйновано, смислова взаємодія може 
допомогти юній особистості «піднятися» над ситуацією і «вийти» на рівень 
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самопізнання, духовного удосконалення, творчості, підтримувати потребу 
у пошуку і реалізації сутнісних, високих смислів, забезпечуючи і являючи 
тим самим свій духовний розвиток.

Отже, високий смисл життя є екзистенційною цінністю, бо виводить лю-
дину на ступінь самовдосконалення, вивищення власних потреб і спонукань 
до рівня духовного осмислення і творення власного життя.

Високий смисл життя виступає соціокультурним фактором становлення 
сучасної теорії і практики психологічної допомоги людині у вирішенні нею 
екзистенційних проблем. На розвиток стратегій цієї допомоги впливає стан 
розробки в науці і розуміння психологами таких понять як смисл життя, жит-
тєві смисли, їх співвідношення, умови становлення і реалізації в сучасному 
суспільстві. Важливим чинником є орієнтація на становлення високих смис-
лів не тільки психолога-практика, а і його підопічного.

Вітчизняні консультанти і психотерапевти визнають необхідність глибо-
кого вивчення питання смислу життя, зокрема, високих життєвих смислів, 
які підпорядковані головному смислу існування, але не кожен фахівець може 
виділити серед озвучених скарг клієнта — проблему смислу власного бут-
тя, його духовного наповнення. Людина, що звернулася по допомогу, навіть 
відчуваючи потребу у пошуку високого смислу життя, не завжди може це 
пояснити, часто замінює справжню проблему неістотною.

Прагнення людини до високого смислу може пройти поза увагою консу-
льтанта чи психотерапевта, у системі життєвих смислів яких екзистенційні 
смисли представлені недостатньо. Психолог, який не налаштований на від-
криття нових, зокрема, високих смислів, не зможе надати ефективну психо-
логічну допомогу клієнту з екзистенційними проблемами.

Не кожен смисл чи система, поле смислів, веде до вдосконалення особи-
стості, її шляху від біологічної істоти — до духовної. Має значення, які саме 
смисли керують людиною, визначають її поведінку і впливають на життєвий 
шлях взагалі. Тому, надаючи психологічну допомогу, важливо сприяти ро-
зумінню людиною себе і світу у відповідності до існуючих індивідуальних 
смислів і цінностей, пропонуючи їй вектор духовного самопізнання і само-
розвитку. Це проголошення і втілення таких істин як Добро, Справедливість, 
Співчуття, Любов, Творчість, Відповідальність, Свобода, Совість та ін. Ви-
сокий смисл може складатись з декількох високих значень людського буття, 
утворюючи «духовне смислове ядро» особистості. Якщо людина по-справж-
ньому щиро прагне до втілення цих смислів, яскраво переживає їх відкриття 
для себе, то вона свідомо чи несвідомо підпорядковує ним своє життя що-
хвилини, щодня, постійно, просочуючи ними свої наміри, надії, плани роз-
витку власного фізичного тіла, стосунків з людьми, природою, перспектив 
творчого, професійного самовизначення і самореалізації.

Основні стратегії психологічної допомоги людині у вирішенні нею екзис-
тенційних проблем направлені на відновлення цілісності і єдності людської 
особистості через переживання, усвідомлення, прийняття та об’єднання вла-
сного уже набутого суб’єктивного досвіду і нового, що отримується нею під 
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час взаємодії з психологом-консультантом чи психотерапевтом. Психологі-
чна допомога сприяє осмисленню людиною свого існування з орієнтацією 
на високі, духовні цінності, пошуку власних можливостей для відкриття 
і успішного виповнення у житті високого смислу.

3.3.  Цінність особистісного розвитку як чинник 
формування стратегій психологічної допомоги 
людині у ситуації здійснення особистісного вибору

3.3.1  Особистісній розвиток як цінність 
сучасного соціокультурного простору

У двадцятому столітті у розвитку психології відбувся поворот до вивчен-
ня соціокультурного змісту психіки, до дослідження особистості в контексті 
широкої соціальної життєдіяльності. Соціальні цінності, традиції, звичаї і 
норми впливають на людину, пронизують її повсякденність і особливо яск-
раво виявляються в критичні життєві періоди, часом полегшуючи прийняття 
важливих рішень, а часом вступаючи в конфлікт з індивідуальними бажан-
нями, прагненнями. У такі моменти людина стикається з необхідністю глиб-
шого усвідомлення себе, своїх потреб і можливостей та пошуку прийнятних 
життєвих альтернатив. Іноді підказки можливих життєвих рішень знаходять-
ся в соціокультурному досвіді людей, іноді обставини вимагають від людини 
виходу за межі загальновизнаних стереотипів і стандартів. Це час напруже-
ного осмислювання зовнішньої і внутрішньої реальності, перевірки влас-
них переконань, визначення їх ціннісних основ; час звернення до особистої 
відповідальності, в окремих випадках — творчого перетворення себе і ре-
альності. У цьому сенсі процес пошуку життєво важливого рішення, процес 
особистісного вибору невіддільний від культурального поля індивідуально-
го життя людини. Напруженість цього процесу часто буває значною, вимагає 
професійної підтримки й супроводу.

Питання психологічної допомоги людині в ситуації особистісного вибо-
ру було предметом вивчення найвизначніших зарубіжних психотерапевтів 
(В. Франкл, Ф. Перлз, І. Ялом тощо) і вітчизняних психологів, котрі внесли 
вагомий внесок у теорію і практику сучасної психотерапії (Ф. Є. Василюк, 
Д. О. Леонтьєв, Т. М. Титаренко та ін.) [51; 155; 202; 208; 282; 322]. Здатність 
до особистісного вибору розглядається як власне людська, особистісна 
здатність. Поняття «особистісний вибір» розглядається у співвідношенні з 
поняттями «життєвий шлях особистості», «самовизначення особистості», 
«прийняття рішення», «вчинок».

Представники гуманістичного й екзистенційного напрямів психотерапії 
надають особливу увагу темі вибору, підкреслюючи взаємозв’язок готовності 
людини до особистісного вибору з рівнем її особистісної зрілості, здатністю 
брати відповідальність за своє життя. Сприяння особистісному розвитку лю-
дини в зазначених психотерапевтичних підходах розглядається як найваж-
ливіша умова її готовності до здійснення особистісного вибору.
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