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Аналіз проблеми розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці

засвідчив

актуальність

дослідження

ціннісно-смислової

сфери

особистості юнацького віку. У період юнацтва формуються когнітивні
передумови розвитку смисложиттєвих орієнтацій, відбувається розвиток
рефлексивності, формується здатність ставити і досягати цілі, розрізняти
бажане й можливе, вибудовувати пріоритети та враховувати перспективи.
У результаті філософсько-психологічного аналізу змісту поняття
смисложиттєвих орієнтацій особистості виділено його центральне ядро –
«смисл життя». Узагальнено його розуміння представниками різних
філософських і психологічних шкіл, котрі трактували смисл життя як
бажання

особистості

бути

щасливою

в

умовах

суспільного

блага,

розглядаючи його реалізацію в залежності від смисложиттєвої, ціннісномотиваційної структури конкретної людини.
Аргументовано

авторське

визначення

поняття

«смисложиттєві

орієнтації особистості юнацького віку» як індивідуальної динамічної
ієрархічної структури усвідомлених й актуальних цінностей-цілей, що
становлять особистісний смисл й визначають життєві сфери та вектори
діяльності людини в період юнацтва.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що особливості розвитку і
сформованості смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці обумовлені
нерівномірністю психофізіологічного розвитку особистості в період юнацтва;
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характером світоглядних, смисложиттєвих пошуків; загальною соціальною
ситуацією розвитку, яка полягає у входженні юної людини в доросле життя;
завданні

самовизначення

(професійного,

особистісного,

морального,

соціального), а також вольовими якостями конкретної особистості юнацького
віку. До особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій віднесено:
мінливість, динамічність, ситуативність, різну міру усвідомленості та
нестабільність. Специфіка сформованості смисложиттєвих орієнтацій у
період юності також полягає в поєднанні підліткових потреб у близьких
стосунках з протилежною статтю, в дружбі та тісному колі однодумців з
актуальними для дорослих людей мотивами професійного становлення й
карʼєрного розвитку, створення сімʼї, а також самоактуалізації. Головними
смисложиттєвими орієнтаціями особистості юнацького віку є: любов в
особистому житті, створення сімʼї, самоактуалізація, професійний та
карʼєрний розвиток, дружба.
На основі переосмислення психолого-педагогічних підходів (І. Д. Беха,
А. Ц. Гармаєва,

Р. М. Грановської,

І. С. Кона,

С. Д. Максименка,

Е. О. Помиткіна, С. О. Ставицької та В. Франкла) розвиток смисложиттєвих
орієнтацій розглядається в дисертаційній роботі як вольовий процес.
У

результаті

закономірності

здійснення

розвитку

теоретичного

досліджуваного

аналізу

феномену,

обґрунтовані

систематизовано

структуру смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці. До головних
механізмів розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці віднесено
рефлексію та волю. Виділено психолого-педагогічні умови розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці: організацію
своєчасного та поетапного ціннісно-смислового психолого-педагогічного
впливу на становлення особистості юнака; розвиток смисложиттєвої
рефлексії; розвиток мотивації досягнення; спеціальну підготовку практичних
психологів, соціальних педагогів, вчителів і викладачів закладів освіти.
Загалом, розширено уявлення про смисложиттєві орієнтації юнаків і
дівчат, визначено психологічні особливості та психолого-педагогічні умови
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розвитку

досліджуваного

феномену,

систематизовано

структуру

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та розроблено модель їх
розвитку, обгрунтовано механізми, критерії, показники та рівні розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнацької особистості, а також розроблено
відповідну класифікацію, – у цьому полягає

новизна та теоретичне

значення нашого наукового дослідження.
У

дисертаційній

роботі

обґрунтовано

методи

психологічної

діагностики, представлено аналіз та інтерпретацію показників розвитку і
структури смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці. На основі
отриманих даних пілотажного дослідження та описаних основ розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці були підібрані та застосовані
взаємодоповнювані психодіагностичні методики. Це дозволило: виявити
цілісну

картину

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

особистості

в

юнацькому віці, що визначається в показниках осмисленості життя,
духовного потенціалу, розвитку мотивації досягнення й рефлексивності,
категорій життєвих смислів і цінностей, а також їх спрямованості; визначити
особливості зв’язків між індивідуально-біологічними (вік, стать) й соціальнодетермінованими

(місце

навчання,

місце

проживання,

наявність

працевлаштування, матеріальний рівень, тип авторитетів та зростання у
повній чи неповній сім’ї) факторами впливу на розвиток смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці та критеріями їх розвитку (осмисленість життя,
рефлексивність, мотивація досягнення, духовний потенціал).
Критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій – це взаємопов’язані
чинники психологічного та соціокультурного характеру, що не можуть бути
виражені

виключно

через

біологічні,

соціальні

чи

економічні

характеристики. Вони розглядаються комплексно, як під час дослідження
смисложиттєвих орієнтацій, так і в процесі психолого-педагогічного впливу з
метою розвитку останніх.
У результаті експериментального дослідження виділено три групи
респондентів

за

рівнем

(високий,

середній,

низький)

розвитку
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смисложиттєвих орієнтацій. Аналіз структури смисложиттєвих орієнтацій
представників юнацького віку здійснено на основі рейтингу цінностей та
орієнтацій, які переважали в кожній з груп. Виокремлено три класи
смисложиттєвих орієнтацій, зміна яких супроводжується їх розвитком:
орієнтацію на себе та свої потреби, орієнтацію на інших людей та орієнтацію
на світ загалом, включно з вищими цінностями. Таким чином, розвиток
смисложиттєвих орієнтацій полягає в їх ускладненні, диференціації та
поступовій якісній трансформації від егоїстичних цінностей до духовних, що
супроводжується появою нових орієнтацій, цінностей та смислів. Цей процес
супроводжується зростанням суб’єктності юнаків і дівчат та ускладненням їх
ціннісно-смислової

структури.

Виділені

класи

утворюють

ієрархію

смисложиттєвих орієнтацій та відображають динаміку їх розвитку.
Розроблено та апробовано психолого-педагогічну програму розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці, а також методичні
рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів.
Основними психолого-педагогічними заходами, що увійшли до
структури

авторської

програми

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

особистості в юнацькому віці є: проведення лекційно-дискусійних занять з
юнаками і дівчатами, проведення психологічних тренінгів з учасниками
експериментальної

групи

формувального

експерименту,

організація

зустрічей з носієм високих духовних цінностей і смисложиттєвих орієнтацій,
здійснення духовно-практичної дії (вчинку). Програма також включає
додаткові заходи (за бажанням), а саме – проведення консультаційної роботи
з педагогами, психологами і батьками.
Після проведення психолого-педагогічних заходів порівняно показники
розвитку смисложиттєвих орієнтацій експериментальної та контрольної груп
і їх динаміку, зокрема: рівня вираженості критеріїв розвитку смисложиттєвих
орієнтацій та актуалізованих орієнтацій, цінностей та смислів. Отримані
результати засвідчили доцільність й ефективність впровадження розробленої
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психолого-педагогічної програми з метою підвищення рівня розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат.
Розроблено модель, яка репрезентує складний процес розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, що можливий завдяки
цілеспрямованому
педагогічному

поетапному

впливу

на

ціннісно-смисловому

юнацьку

особистість,

психолого-

розвитку

в

неї

смисложиттєвої рефлексії та мотивації досягнення.
Представлені методичні рекомендації для практичних психологів та
соціальних педагогів щодо розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і
дівчат

розроблено

на

засадах

особистісно-орієнтованого

підходу.

Запропоновані умови та принципи забезпечення розвитку смисложиттєвих
орієнтацій молоді в освітніх закладах можуть бути концептуально
інтегровані як у проведення розвивальних занять, виховних бесід і тренінгів,
так і безпосередньо в сам навчальний процес (проведення уроків, лекцій,
семінарів).
Отже, в результаті здійсненого дисертаційного дослідження набула
подальшого розвитку система знань про сутність, зміст, структуру та
особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості.
Ключові слова: смисложиттєві орієнтації, смисл життя, юнацький вік,
розвиток, життєві цінності, психологічні особливості, психолого-педагогічні
умови, програма розвитку.
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ABSTRACT
Ivanova O. V. Psychological peculiarities of life-purpose orientations
development in adolescence. – Qualification scientific work published as a
manuscript.
The thesis for a Candidate`s degree in Psychological Sciences, specialty
19.00.07 – Pedagogical and developmental psychology. – Institute of Pedagogical
Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences
of Ukraine. – Kyiv, 2018.
The analysis of the problem of life-purpose orientations development during
adolescence has revealed the topicality of research on axiological values peculiar
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to the adolescent. This period is characterized by formation of cognitive
prerequisites for life-purpose orientations and reflection development, the ability to
set and achieve goals, to distinguish between the desired and possible, to prioritize
and consider perspectives.
Based on the philosophico-psychological analysis of the individual lifepurpose orientations concept, it has been singled out its conceptual core – «life
purpose”. It is generalized the approaches to the concept treatment by
representatives of various philosophical and psychological schools that interpret
«life purpose» as a person's desire for happiness in the conditions of the common
good, considering its fulfillment from the perspective of a life-purpose, axiological
and conative structure of a particular person.
The

original

definition

of

the

concept

«life-purpose

orientations

development in adolescence» as an individual, dynamic and hierarchical structure
of intended purposes and values of personal meaning determining spheres and
vectors of human activity during adolescence is proposed by the author.
The analysis of the scientific sources has shown that the peculiarities of lifepurpose orientations development and formation in adolescence are induced by
unevenness of the person`s psycho-physiological development in the period of
adolescence, the nature of worldview and life-purpose attitudes; the general social
situation of development connected with reaching adulthood; the objective of
identity formation (professional, personal, moral and social) as well as adolescents`
individual conative characteristics. The peculiarities of life-purpose orientations
development in adolescence include: variability, dynamism, contextuality,
different degrees of awareness and instability. The specificity of life-purpose
orientations development in the period under examination also lies in the
adolescent need for intimate relationships with the opposite sex, friendship and the
fold with such relevant to adults motives as professional and career growth,
starting a family as well as self-actualization. The main adolescent life-purpose
orientations are love in private life, family creation, self-actualization, professional
and career development, friendship.
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In the thesis on the basis of the psychological and pedagogical approaches
reinterpretation (I. D. Bekh, A. Ts. Harmaieva, R. M. Hranovska, I. S. Kon,
S. D. Maksymenko, E. O. Pomytkin, S.O. Stavytska and V. Frankl) life-purpose
orientations development is considered as a conative process.
The development patterns of the examined phenomenon are substantiated
and the structure of life-purpose orientations development in adolescence is
systematized. Reflection and will are claimed to underlie the main mechanisms of
life-purpose

orientations

development.

The

following

psychological

and

pedagogical conditions of life-purpose orientations development in adolescence are
distinguished: organization of a timely and gradual axiological, psychological and
pedagogical influence on adolescents` personality becoming; life-purpose
reflection development; achievement motivation development; special training of
practical psychologists, social educators, teachers and instructors of educational
institutions.
In general, it has been extended the idea of adolescents` life-purpose
orientations; certain psychological peculiarities, psychological and pedagogical
conditions of the examined phenomenon development, the systematic structure of
life-purpose

orientations

in

adolescence,

their

development

model,

the

mechanisms, criteria, indicators and levels of adolescents` life-purpose orientations
development as well as the corresponding classification have been elaborated and
introduced. All the above-listed points illustrate the scientific novelty of the
research and its theoretical value.
In the thesis the psychological diagnostic methods are substantiated and the
analysis and interpretation of the development indicators and structure of lifepurpose orientations in adolescence are presented. Based on the findings of the
pilot study and the described basics of life-purpose orientations development in
adolescence, some complementary psychodiagnostic techniques were selected and
applied allowing to reveal the aggregate picture of life-purpose orientations
development in adolescence expressed in such indicators as life sense, spiritual
potential, reflection and achievement motivation development, the categories of
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life purpose and values and their orientation; to identify peculiarities of correlation
between individual biological (age, gender) and socially determined (place of
study and residence, employment, material well-being, a type of role models and
upbringing in a couple or sole-parent family) factors influencing life-purpose
orientations development in adolescence and its criteria (life sense, reflection and
achievement motivation, spiritual potential etc.). The criteria for life -purpose
orientations development are interconnected factors of a psychological, social and
cultural nature that cannot be expressed solely through biological, social or
economic characteristics. They are considered in a complex way, both in the study
of life-purpose orientations and while exercising a psychological and pedagogical
influence in order to develop the latter.
Over the course of the research study three content-related groups of
respondents were identified based on life-purpose orientations development level
(high, medium and low). The analysis of the structure of adolescents` orientations
is carried out on the basis of the values and orientations rating prevailing in each of
the groups. There have been distinguished three classes of life-purpose orientations
changes in which are accompanied by their development: orientation towards the
self and individual needs, orientation towards other people and orientation towards
the world in general, including supreme values. Thus, life-purpose orientations
development consists in their growing complexity, differentiation and a gradual
qualitative transformation from selfish values to spiritual ones accompanied by the
formation of new orientations, values and purposes. This process is followed by
intensive adolescents` personality formation and the growing complexity of their
axiological structure. The distinguished classes form life-purpose orientations
hierarchy reflecting dynamics of their development.
It is compiled and approbated the psychological and pedagogical program
for life-purpose orientations development in adolescence as well as the
methodological guidelines for practical psychologists and social educators.
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The main psychological and pedagogical activities included into the
structure of the author's program for the personality`s life-purpose orientations
development in adolescence are the following: conducting lectures and
discussions; conducting psychological trainings with the participants of the
experimental group as a part of the educational experiment; arrangement of
meetings with the bearer of high moral values and life-purpose orientations;
realization of spiritual and practical acts. The program also included optional
additional activities such as consultations with teachers, psychologists and parents
whose students and children participated in the educational experiment.
Having realized the psychological and pedagogical activities, it was
compared the control and experimental groups` life-purpose orientations
developmental quotients and their dynamics, in particular the degree of criteria for
life-purpose and actualized orientations development, the adolescents` values and
purposes. The obtained results showed the expediency and effectiveness of the
developed psychological and pedagogical program implementation to raise the
level of adolescents` orientations development.
It has been developed the model representing a complicated process of lifepurpose orientations development in adolescence that is made possible due to a
focused and gradual axiological psychological and pedagogical influence on
adolescents` personality, development of life-purpose reflection and achievement
motivation in the examined period.
The introduced methodological guidelines for practical psychologists and
social educators on life-purpose orientations development in adolescence are
worked out based on the person-centered approach. The proposed conditions and
principles ensuring adolescents` life-purpose orientations development in
educational institutions can be conceptually integrated both into developmental
educational activities, educational discussions and trainings and directly in the
educational process itself – conducting lessons, lectures, seminars.
Consequently, the thesis findings and results can be considered a
contribution into further development of the knowledge system about the essence,
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content, structure and peculiarities of the person`s life-purpose orientations
development.
Keywords: life-purpose orientations, life purpose, adolescent, life values,
psychological

peculiarities,

psychological

and

pedagogical

conditions,

development program.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Українське суспільство характеризується
недостатньою змістовою визначеністю життєвих смислів і цінностей його
громадян. Ця тенденція є негативною, оскільки саме життєві смисли і
цінності зумовлюють провідні мотиви діяльності людини і відображаються в
її життєвих орієнтаціях. Помітно вираженою серед юнаків і дівчат останніми
роками є морально-духовна і соціальна нестійкість, що вступає в
суперечності з принципами сталого розвитку та актуалізує проблему
свідомого ціннісного наповнення смисложиттєвих устремлінь як орієнтирів
для конструювання особистістю в юнацькому віці свого життєвого шляху.
Феноменологія поняття «смисложиттєві орієнтації» у психологічній
науці має різну змістову наповненість: як складова світогляду, що відображає
вектор сприйняття реальності; як показник спрямованості поведінки і
вольових дій людини відповідно до її духовної ціннісно-смислової сфери та
визначення

власного

сенсу

життя

(К. О. Альбуханова-Славська,

О. Г. Асмолов, І. Д. Бех, Б. С. Братусь, А. Ленгле, Д. О. Леонтьєв, С. Мадді,
С. Д. Максименко,

Е. О. Помиткін,

В. В. Рибалка,

В. А. Роменець,

С. Л. Рубінштейн, В. Франкл, В. Е. Чудновський, І. Ялом та ін.). Означене
поняття

асоціюється

також

з

ключовими

цінностями

особистості

(Т. М. Титаренко та ін.); суб’єктивно-психологічними часовими векторами
самореалізації особистості (Д. О. Леонтьєв, В. В. Плохіх, М. В. Савчин,
Б. Й. Цуканов та ін.); з системою домінуючих цінностей, мотивів та потреб
особистості в рамках конкретної смислової системи (Є. З. Басіна, І. В. Ведін,
В. О. Татенко та ін.).
Особливості становлення світогляду в юнацькому віці представлено в
наукових дослідженнях учених – М. І. Алексєєвої, Г. О. Балла, Р. Бернса,
Л. І. Божович,

І. С. Булах,

Л. С. Виготського,

Е. Еріксона,

І. С. Кона,

Д. Марсіа, В. А. Петровського, Ж. Піаже, Л. Г. Подоляк, А. О. Реана,
Т. М. Титаренко, Д. І. Фельдштейна, Ю. М. Швалба, Е. Шострома та ін.
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Смисложиттєві орієнтації особистості в юнацькому віці узагальнено
тлумачаться ними як прогресивний поступальний рух, що безпосередньо
пов’язаний з духовним становленням особистості, яке неможливе без
усвідомлення відповідальності за власне життя й розуміння своєї ролі у
відношеннях із зовнішнім світом.
Водночас існує протиріччя між актуальністю поглибленого вивчення
особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і дівчат, що
дозволило б зрозуміти шляхи їх конструктивного формування, та відсутністю
достатньої

кількості

досліджень,

в

яких

смисложиттєві

орієнтації

розглядаються як конкретно спрямована наукова проблема.
Разом з тим, особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці недостатньо представлені в психолого-педагогічній науковій
літературі,

що

зумовило

вибір

теми

дисертаційного

дослідження:

«Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри теоретичної та консультативної психології факультету
психології

Національного

педагогічного

університету

імені

М. П. Драгоманова за напрямом «Теорія і технологія навчання і виховання в
системі народної освіти”.
Тему

дослідження

затверджено

Вченою

радою

Національного

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 5 від
17 грудня 2012 р.) та Міжвідомчою радою НАПН України з координації
наукових досліджень у галузі педагогіки і психології (протокол № 5 від
28 травня 2013 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й емпірично дослідити
особливості та психолого-педагогічні умови розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці, апробувати психолого-педагогічну програму їх
розвитку.
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Гіпотеза дослідження: особливості смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому

віці

зумовлюються

нерівномірністю

психофізіологічного

розвитку особистості, характером смисложиттєвих пошуків, загальною
соціальною ситуацією розвитку, завданням самовизначення, а також
вольовими якостями конкретної особистості в цей віковий період; розвиток
смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці можливий на основі організації
своєчасного та поетапного ціннісно-смислового психолого-педагогічного
впливу на становлення особистості.
Відповідно до мети дослідження в роботі сформульовано такі завдання:
1.

Здійснити філософський та психологічний аналіз змісту поняття
«смисложиттєві орієнтації особистості в юнацькому віці», виокремити
підходи до їх розвитку.

2.

Виявити особливості сформованості та систематизувати структуру
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці та визначити
психолого-педагогічні умови їх розвитку.

3.

Обґрунтувати

механізми,

критерії,

показники

і

рівні

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, здійснити емпіричне
дослідження особливостей їх розвитку.
4.

Розробити модель та апробувати психолого-педагогічну програму
розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці, а
також підготувати відповідні методичні рекомендації для психологів і
педагогів.
Об’єкт

дослідження

–

смисложиттєві

орієнтації

особистості

в

юнацькому віці.
Предмет

дослідження

–

психологічні

особливості

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці.
Для досягнення поставленої мети та визначених завдань використано
методи дослідження:
– теоретичні: аналіз теоретичних й експериментальних досліджень,
систематизація, порівняння та узагальнення, теоретичне моделювання та ін.;
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– емпіричні:

спостереження,

бесіда,

психодіагностичні

методи:

анкетування, тестування, самоопис, аналіз процесів і продуктів діяльності,
психологічний експеримент (констатувальний, формувальний). На різних
етапах дослідження було використано такі діагностичні методики: для
виявлення пріоритетних цінностей та спрямованості ціннісних орієнтацій
юнаків – методику «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна; виявлення
актуальних життєвих смислів і їх співвідношення в смисловій структурі
особистості юнацького віку – методику «Дослідження системи життєвих
смислів»

В. Ю. Котлякова;

«Смисложиттєві

дослідження

орієнтації»

осмисленості

Д. О. Леонтьєва;

життя

діагностики

–

тест

духовного

потенціалу та ціннісних орієнтацій особистості юнацького віку – методику
«Духовний потенціал особистості» Е. О. Помиткіна; дослідження здатності
до рефлексії – методику «Діагностика рівня розвитку рефлексивності»
А. В. Карпова; визначення рівня мотивації досягнення у дівчат і хлопців –
методику «Шкала оцінки рівня мотивації досягнення» Ю. М. Орлова;
з’ясування впливу індивідуально-біологічних і соціально детермінованих
факторів на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці –
авторську демографічну анкету;
– математичної статистики: t-критерій Стьюдента (T-test) – для
незалежних та залежних вибірок, однофакторний дисперсійний аналіз
ANOVA, критерій сили ефекту d-Cohen, коефіцієнт рангової кореляції
Спірмена та ієрархічний кластерний аналіз методом Варда (за допомогою
версії 17.0 комп’ютерної програми Statistical Package for the Social Science
(SPSS) for Windows та пакету Microsoft Exсel 2016).
База дослідження. Психодіагностичне дослідження проводилось на базі
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 міста Києва та комунального
закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова Вінницької міської
ради», Київського вищого професійного училища швейної та перукарської
майстерності, Київського професійного коледжу з посиленою військовою та
фізичною підготовкою, Національного транспортного університету та
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Хмельницького національного університету. До дослідження було залучено
281 особа юнацького віку (від 15 до 22 років).
Наукова новизна і теоретична значущість дисертаційної роботи:
вперше систематизовано структуру смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці; розроблено модель розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості

в

юнацькому

віці;

обґрунтовано

механізми

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці (рефлексія та воля); критерії
розвитку смисложиттєвих орієнтацій (осмисленість життя, рефлексивність,
духовний потенціал особистості, мотивація досягнення); показники –
здатність свідомо будувати своє життя (усвідомленість); здатність до
переосмислення власних життєвих смислів і цінностей, розвитку та
самовдосконалення; стійка орієнтація на ідеали Істини, Краси і Добра та
духовні цінності; здатність докладати вольові зусилля для досягнення
поставлених цілей, результативність та рівні розвитку (високий, середній,
низький)

смисложиттєвих

орієнтацій

особистості

юнацького

віку;

проаналізовано вікові та гендерні відмінності розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці; розроблено класифікацію смисложиттєвих
орієнтацій особистості в юнацькому віці (“орієнтація на себе та свої
потреби”; «орієнтація на інших людей»; «орієнтація на світ загалом”).
поглиблено та розширено уявлення про смисложиттєві орієнтації як про
індивідуальну динамічну ієрархічну структуру усвідомлених й актуальних
цінностей-цілей, що становлять особистісний смисл й визначають життєві
сфери та вектори діяльності людини в період юнацтва; поглиблено і
конкретизовано розуміння смисложиттєвих орієнтацій особистості як
підструктури смислової психічної реальності, що виконує регулятивні та
життєтворчі функції;
уточнено поняття: «смисл», «особистісний смисл”, «смисл життя»,
«ціннісні орієнтації”;
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набула подальшого розвитку система знань про особливості та
психолого-педагогічні

умови

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

в

юнацькому віці.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в
тому, що апробований пакет психодіагностичних методик для вивчення
розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку та
розроблена автором психологічна програма розвитку смисложиттєвих
орієнтацій

в

психологам,

юнацькому

віці

можуть бути

педагогам,

соціальним

корисними

працівникам

практичним

та

кураторам

загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, ліцеїв, професійних училищ,
технікумів, коледжів та вищих закладів освіти для моніторингу та розвитку
смисложиттєвих орієнтацій учнів і студентів. Одержані результати також
можуть бути використані в лекційних курсах вікової, педагогічної та
практичної психології.
Результати дослідження впроваджено у практику освітнього процесу
Мукачівського державного університету (довідка № 2297 від 03.11.2017
року), Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького (довідка
№ 01-15/507 від 08.11.2017 року), Науково-методичного центру професійнотехнічної

освіти

та

підвищення

кваліфікації

інженерно-педагогічних

працівників у Хмельницькій області (довідка № 20 від 08.11.2017 року),
Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною
підготовкою (довідка № 063/24-205 від 24.04.2018 року), Київського вищого
професійного училища швейного і перукарського мистецтва (довідка
№ 139/1 від 15.03.2018), Комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1
імені

М. І. Пирогова

Вінницької

міської

ради»

(довідка

№ 236

від

10.05.2018 року).
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні
положення дисертаційного дослідження доповідалися й отримали схвалення
в доповідях на конференціях різного рівня, а саме: міжнародних науковопрактичних

конференціях

–

Становлення

особистості

професіонала:
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перспективи й розвиток (Одеса, 2013), Проблеми емпіричних досліджень у
психології (Київ, 2013), Становлення особистості професіонала: перспективи
й розвиток (Одеса, 2014), Проблеми особистості в сучасній науці: результати
та перспективи дослідження (Київ, 2014), Соціалізація і ресоціалізація
особистості в умовах сучасного суспільства (Київ, 2014), Проблеми
особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (Київ,
2015), Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів (Мукачево, 2015), Становлення
особистості

професіонала:

перспективи

й

розвиток

(Одеса,

2015);

всеукраїнських науково-практичних конференціях – Актуальні проблеми
навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми (Мукачево,
2015), Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність (Київ,
2015) ; методологічному семінарі – Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія
викликів, практик, перспектив (Київ, 2013); міжнародному конкурсі наукових
статей – Сталий розвиток – Науковий дебют 2013 (Варшава, Польща, 2013);
звітних

науково-практичних

конференціях

та

засіданнях

кафедри

теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та
соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова (Київ, 2012–2015).
Публікації. Результати дослідження висвітлено у 23 одноосібних
публікаціях, зокрема: 6 статей у фахових наукових виданнях з психології, 2 –
у зарубіжних фахових виданнях, 13 – у матеріалах конференцій та 2 праці,
які

додатково

відображають

результати

дослідження

(методичні

рекомендації і зарубіжна публікація).
Структура дисертації зумовлена логікою дослідження і складається зі
вступу,

трьох

розділів,

висновків

до

розділів,

висновків,

списку

використаних джерел (400 найменувань, з них 25 іноземною мовою) та
15 додатків. Загальний обсяг дисертації – 304 сторінки, з них основного
змісту – 216 сторінок. Дисертація містить 19 таблиць та 70 рисунків.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У розділі проаналізовано філософсько-психологічний зміст поняття
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці; виокремлено
підходи (екзистенційний, соціально-психологічний, когнітивний, особистісно
орієнтований, генетико-моделюючий, духовно-особистісний) до їх розвитку;
розкрито

особливості

сформованості

та

систематизовано

структуру

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці; визначено психологопедагогічні умови (організація своєчасного та поетапного ціннісносмислового психолого-педагогічного впливу на становлення юнацької
особистості;

розвиток

смисложиттєвої

рефлексії;

розвиток

мотивації

досягнення; спеціальна підготовка практичних психологів, соціальних
педагогів та учителів і викладачів закладів освіти) розвитку смисложиттєвих
орієнтацій юнацької особистості.

1.1.

Основні підходи до смисложиттєвих орієнтацій особистості
та їх розвитку

Вивчення психологічних особливостей розвитку смисложиттєвих
орієнтацій особистості в юнацькому віці перш за все потребує наукового
розкриття змісту досліджуваного поняття. Для цього необхідно здійснити
ретроспективний аналіз філософських праць, присвячених смисложиттєвій
проблематиці особистості, а також огляд психологічних й психологопедагогічних підходів до смисложиттєвих орієнтацій та їх розвитку. Людина
від початку зародження цивілізації і до сьогодні пройшла довгий шлях
культурної та світоглядної еволюції. Сучасне життя загалом кардинально
відрізняється від життя в стародавні часи. Однак, є питання, що постають
перед поколіннями протягом епох. Це питання про сенс буття, головні
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життєві

смисли,

цінності

та

цілі,

які

визначають

та

наповнюють

смисложиттєві орієнтації кожного, скеровуючи думки, дії та почуття в єдине
русло.
У результаті теоретичного аналізу в контексті дослідження змісту
смисложиттєвих орієнтацій доцільно виділити погляди щодо визначення
мети життя та способів її досягнення таких античних філософів як:
Демокріт, Сократ, Платон і Аристотель [21; 70; 109; 112; 114; 161; 239; 256].
Смислом і метою людського життя Демокріт вважав досягнення стану
евтюмії (гарного настрою, достатку, радості) та перебування у ньому. Саме
цей незворушний стан спокою та гармонії філософ ототожнював із щастям,
коли відсутні сумніви, бентежність і страхи. Істинні смисли для великого
мислителя – це добро та моральне благо, що здійснюється заради самого себе
(тобто, є самоцінною категорією), і котре, водночас, дозволяє проявитися
внутрішній суті людини, приносячи їй дійсну користь, щастя, радість й
задоволення.
Ця внутрішня суть може проявитися, на нашу думку, у свідомому
благодіянні й моральному самовдосконаленні, про які говорив Сократ. Вони
реалізуються через самопізнання, визначення власних критеріїв блага,
моральності і добра, та розумне самообмеження, які можна назвати
ґрунтовними смисложиттєвими орієнтирами, котрі пропонує мислитель і
вважає істинними для кожного.
Ключовою метою, смисложиттєвою орієнтацією або ж вектором
розвитку людської душі впродовж життя, на думку Платона, є повернення до
істинного світу смислів і цінностей, віднайдення істинних ідеалів, про які
душа завжди знала, однак опинившись у матеріальному світі, забула, і тільки
мріяла про них. Якщо ж, рано чи пізно, справжні смисли та цінності не
займуть місце хибних, людина так і залишиться в’язнем життя, а не його
творцем. Погляди Платона, на нашу думку, співзвучні з ідеєю переоцінки
цінностей, яку людина має здійснювати час від часу для гармонізації свого
життя.
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Головним життєвим смислом за Аристотелем є безперервний процес
творення власного щастя продовж усього життя, реалізації поставлених цілей
шляхом морального самовдосконалення, розумного самообмеження та
виховання власної доброчесності, котра приводить людину до істинної
насолоди, а отже й «евдемонії» («щастя», «блаженство»; етичне вчення,
згідно котрому щастя, задоволення від життя та особисте благополуччя –
головна мета й устремління людини) та блага. Отже, думки Аристотеля не
протирічать ідеям його попередників, а, навпаки, підтримують і розвивають
їх. Великий філософ також закликав до саморозвитку, саморелізації, які
можливі завдяки моральному самовдосконаленню. Останнє, на наш погляд,
передбачає пізнання людиною світу смислів і цінностей та усвідомлення нею
істинних та хибних для самої себе.
Таким чином, приходимо до висновку, що всі античні філософські
вчення звертали увагу на думку про те, що буття це і є благо. У цьому
твердженні, вважаємо, криється ключ до розуміння людиною сенсу та мети
власного життя. А якщо людина має таке розуміння, то свідомо обирає
відповідний спосіб, стиль життя, визначає смисли та курс дій на кожному
життєвому етапі та в різних ситуаціях, що втілюються в смисложиттєвих
орієнтаціях. На нашу думку, запропоновані давньогрецькими мислителями
орієнтири, зокрема «визначення власних критеріїв блага, моральності і
добра»,

найкраще

відображають

суть

процесу

віднайдення

власних

смисложиттєвих орієнтацій як в юнацькому віці, так і продовж усього життя.
Адже тільки усвідомивши власні істинні смисли та цінності, можливо
сформувати структуру чітких і зрозумілих смисложиттєвих орієнтацій та
перестати жити у внутрішньому конфлікті.
Погляди античних мислителів стали фундаментом для подальшого
розвитку філософії. Філософія Середньовіччя проголошувала головним
смислом життя спасіння людської душі [108]. Філософські ідеї доби
Відродження про людську особистість як найвищу цінність та пізнання
божественної природи як сенсу життя [263] дали поштовх для становлення
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філософії Нового часу, зокрема – філософії життя. Її представники закликали
людину до розвитку, передусім, своїх вольових якостей, а також до пізнання
істини, вбачаючи в цьому дорогу до щастя та смисл життя (Фрідріх Ніцше,
Освальд Шпенглер, Георг Зіммель, Анрі Бергсон) [161; 364]. Філософиекзистенціалісти (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Карл Ясперс) вбачали сенс
людського життя в усвідомленні нею своєї сили. На їхню думку, вона
виявляється у свободі вибору та силі волі [165; 293; 373]. Таким чином,
можемо підсумувати, що усвідомивши свою свободу та волю, людина стає
здатною проходити кризові життєві ситуації, виробляти власну позицію по
відношенню до різних життєвих обставин і приймати відповідальність за
своє життя. У цьому цінність людини і сенс її буття.
Отже, розвиток філософії призвів до того, що вона сконцентрувалася
не стільки на глобальних ідеях загального характеру, а скільки на
внутрішньому світі людини, її переживаннях та на ірраціональних аспектах
людської душі. Це була одна із передумов виокремлення психології як
самостійної науки саме в цей період (19 ст).
На основі здійсненого теоретичного аналізу також виокремлено такі
психологічні підходи до розуміння змісту поняття «смисложиттєві орієнтації
особистості»:

екзистенційний

(Р. Мей,

В. Франкл,

Д. О. Леонтьев,

Г. В. Акопов, Н. Л. Бикова); психоаналітичний (З.Фрейд, К. Юнг, А. Адлер);
когнітивний (К. Левін, Дж. Келлі); гуманістичний (К. Роджерс, А. Маслоу);
діяльнісний (Б. С. Братусь, О. М. Леонтьев, М. М. Рубінштейн); вчинковий
(В. А. Роменець); аксіологічний (О. Г. Асмолов, Х. М. Дмитренко-Карабин,
В. Е. Чудновський).
Ідеї представників екзистенційного підходу, на нашу думку, не просто
співзвучні з ідеями філософів доби античності, а значно уточнюють їх.
Екзистенціалісти (вже на початку 20 ст.) заклали основу сучасного розуміння
суті смисложиттєвого пошуку й віднайдення власних смисложиттєвих
орієнтацій. Великий внесок у екзистенційну психологію, яка базується на
визнанні унікальності кожного людського життя, здійснив Р. Мей. У своїх
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працях він розглядає основні поняття людської екзистенції: добро і
зло, свободу, долю, відповідальність, творчість, любов, провину, насильство,
тривогу. Людина в розумінні вченого реалізується в процесі становлення, у
переживанні кризових станів – тривоги, відчаю, конфлікту з іншими і собою.
Оскільки вона здатна мислити і усвідомлювати своє буття, то й несе
відповідальність за все, що відбувається з нею. Незалежно від зовнішніх
факторів впливу на життя, людина здатна оцінити, наскільки її життя є
детермінованим, і виробити до цього конструктивне ставлення. Сила людини
– у здатності визначити власну позицію і прийняти усвідомлене рішення, –
саме так реалізується її свобода [218].
Засновник логотерапії В. Франкл також підкреслював значення
унікальності й неповторності життєвого шляху кожної окремої людини. Тому
вчений вважав недоречними спроби визначити єдиний смисл життя для всіх
людей. Смисли та цінності він відносив до духовного виміру життя людини.
Цінності В. Франкл називав «смисловими універсаліями», оскільки в них
локалізується узагальнений суспільний досвід. Передусім, цінності творчості
і праці, цінності любові та цінності ставлення (вироблена власна життєва
позиція в незмінних та важких ситуаціях) допомагають людині надати
своєму життю сенсу. Окрім цього, автор наголошував, що в основі смислу
життя психологічно зрілої та здорової особистості лежать цінності, спільні
для багатьох людей, такі як добро, любов, істина та краса. Реалізовуючи
смисл свого життя, реалізується і сама людина, однак реалізація смислу –
первинна, а самореалізація – вторинна й похідна [336]. Таким чином, згідно з
концепцією В. Франкла ключовою метою, сенсом та цінністю для людини є
віднайдення в своєму житті (такому, яким воно є на даний момент) смислу та
його реалізація. Отже, життя диктує людині смисл, котрий вона має віднайти
та який визначає вектор її діяльності, що спрямований на реалізацію
цінностей, покладених в основу смислу. Саме це, спираючись на погляди
вченого, становить, на нашу думку, зміст смисложиттєвих орієнтацій
особистості.
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На відміну від В. Франкла Д. О. Леонтьев зазначав, що існує певна
смислова реальність, а не окремий об’єкт під назвою «смисл». Вона проявляє
себе в «різних формах, різних структурах, на різних рівнях психіки та
регуляції діяльності» [200, c. 486]. Тому різні смислові феномени є лише
проявами спільної смислової реальності. Вчений наголошує, що «смисл – це
набагато більше, ніж найвищий інтегральний регулятор людського життя, що
задає його спрямованість; смисл – це регулятивний принцип життєдіяльності,
який відсутній на більш низьких сходинках еволюції» [200, c. 487]. Це
означає, що будь-які реальні зміни у «стосунках» людини зі світом пов’язані
зі змінами смислу, і навпаки. Вчений виділив також три ієрархічні рівні
смислової регуляції життєдіяльності людини. Найнижчий рівень утворюють
особистісні смисли й смислові установки конкретної діяльності. Середній
рівень смислової регуляції – це мотиви, смислові конструкти і диспозиції.
Найвищий рівень ієрархії «займають» смислоутворюючі (по відношенню до
всіх інших структур) цінності.
Водночас, представляє інтерес термін «смислові орієнтації», який увів
Д. О. Леонтьєв. До них відноситься як рівень загальних смислових
орієнтацій, так і смисловий рівень стосунків людини зі світом. До першого
рівня

вчений

залічує

особистісні

потреби

й

цінності,

світогляд,

самоставлення та сенс життя. Ці психологічні утворення відповідають за
зміни смислових орієнтацій за рахунок власного вибору, чи саморефлексії, а
також – визначають лінії розвитку смислової сфери. На смисловому рівні
стосунків

людини

із

світом,

її

внутрішнього

світу

здійснюється

«виробництво» смислових орієнтацій в процесі реального життя й
життєдіяльності людини [200]. Вчений також зазначав, що для успішного
дослідження смислової реальності людини необхідно розрізняти більш
узагальнююче та глобальне поняття «смисл життя» від менш інтегральних та
динамічних за своєю суттю понять, наприклад, таких як смислові
конструкти, смисложиттєві структури [201].
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Сучасна дослідниця Н. Л. Бикова, так само, як і Д. О. Леонтьєв,
вивчаючи особливості смисложиттєвих орієнтацій молоді, розглядає їх у
якості структурного компонента смислової системи особистості. Про це
свідчить визначення поняття смисложиттєвих орієнтацій, висунуте вченою:
«вищі структуроутворюючі підсистеми динамічної смислової системи
особистості, які репрезентують структуру як якісно, так і кількісно,
визначають змістовний початок смислової компоненти диспозиційної
структури особистості» [67, c. 47]. Смисложиттєві орієнтації особистості, на
думку

вченої,

головним

чином

характеризуються

різною

мірою

усвідомленості, граничністю, трансситуативністю і трансцендентністю [67].
Можемо підсумувати, що усвідомлення відповідальності за своє життя
й свобода волі дають можливість людині здійснювати свідомий вибір на
користь тих чи інших цінностей (а отже – й свідомо формувати свої
смисложиттєві орієнтації). Вони не просто реалізуються в діяльності
конкретної особистості, а втілюються у причинно-наслідкових зв’язках її
«долі» на більш глибинному рівні. Вважаємо, що життєві результати
особистості є віддзеркаленням її цінностей, смислів і переконань: зовнішнє
відображає внутрішнє. Недарма екзистенціалісти приділяли значну увагу
почуттям людини. Адже вони, на нашу думку, є індикаторами, завдяки яким
ми можемо аналізувати і коригувати свої смисложиттєві орієнтації через
усвідомлення та прийняття власних почуттів. Почуття сигналізують про те,
наскільки ми перебуваємо в гармонії й балансі, наскільки ми щасливі або ж
невдоволені. Саме завдяки почуттям відбувається «платонівський подив» –
глибинне усвідомлення й переоцінка цінностей, на основі яких можливо
змінити своє життя, ставши його свідомим творцем.
Природній інтерес людства до смислової сфери власного буття – це та
першопричина, що спонукала зарубіжних і вітчизняних психологів, зокрема
представників психоаналітичного підходу, до її дослідження. З. Фрейд був
серед перших, хто вивчав та інтерпретував природу сенсу людського життя й
природу

індивідуальних

життєвих

смислів.

Щоправда,

дослідження
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смислової проблематики в його психоаналітичній концепції знаходимо
опосередковано. Вчений уперше описав природу несвідомого людини та
довів його значення й вплив на життя. Адже тільки усвідомивши власні
несвідомі мотиви та потяги, людина може звільнитись від невротичних і
тривожних симптомів, котрі перешкоджають будувати гармонійні стосунки з
навколишнім світом та собою [337]. Поділяємо думку родоначальника
психоаналізу про те, що саме розширення сфери свідомого дає людині
можливість більш гармонійно будувати життя, розуміючи істинну природу
власних життєвих смислів, а також бути менш залежною від соціуму, смисли
й цінності якого часто виявляються хибними та деструктивними для
особистості. Ідея вченого про розширення сфери свідомого концептуально
важлива для нашого дослідження, адже, на нашу думку, розвиток
смисложиттєвих орієнтацій особистості неможливий без їх усвідомлення.
На відміну від З. Фрейда, К. Юнг досліджував смисложиттєву сферу
особистості більш детально. Засновник аналітичної теорії дотримувався
думки, що цілі людини скеровують її в майбутнє, а сфера її життєвих
смислів, хоча і є динамічною, в цілому сформована минулим особистості, її
власним досвідом, а також досвідом найближчого середовища, батьків, який
був переданий у процесі виховання. Він надавав великого значення розвитку
людської долі, досліджуючи індивідуацію – процес психічного росту й
дозрівання людини. Ядро її особистості становить Самість. Вона уособлює
своєрідну глибинну, істинну індивідуальну суть людини, джерело та центр її
унікальності. Самість поєднує в собі як кінцеву мету, так і програму її
досягнення, що водночас мотивує людину прагнути й шукати цілісності,
котра і становить смисл індивідуації. На думку К. Юнга, людину
наближують до її Самості самопізнання та самоусвідомлення. Цей шлях
повернення до самого себе як неповторної унікальності та частини
гармонійного світу є головною метою та визначальним смислом людського
життя і, водночас, його «вічним двигуном». Доки людина неідеальна, доки їй
є до чого прагнути, доти вона жива [365]. Такою є людська природа за
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К. Юнгом, котрий закликає людину до всебічного розвитку по висхідній.
Аналіз поглядів вченого призводить до висновку, що смисложиттєвий пошук
– нескінченний процес, завдяки якому людина розвивається, її життя набуває
сенсу, розвиваються і її смисложиттєві орієнтації згідно з мінливими
умовами життєдіяльності.
Засновник

індивідуальної

психології

А. Адлер,

як

і

К. Юнг,

досліджував природу особистості, її розвиток, прагнення й головні життєві
смисли та цілі. Розвиток людської особистості вчений пов’язував з
природнім прагненням людини до досконалості. Це постійне прагнення до
власної досконалої довершеності, незкінченний рух вгору до кращого є
головною ціллю та ключовим життєвим смислом кожної людини. Те, яким
шляхом кожна окрема особистість йде до цієї ключової мети, демонструє її
життєвий стиль, творцем якого виступає творче Я людини. Усвідомлюючи
себе як синтез спадковості та власного досвіду, свідомо обираючи життєві
цілі та засоби їх досягнення, людина повинна створити власну особистість,
що є основною задачею творчого Я [6]. Творення власної особистості, а
також реалізація соціального інтересу в бажанні розвитку суспільного блага
– це ключові життєві смисли й орієнтири за А. Адлером. Саме вони підносять
до довершеності не лише окрему людину, а й наближують до цього бажаного
стану все суспільство. Погоджуємося з думками вченого про те, що людина
як істота соціальна не може жити поза соціумом. Тому творення власної
особистості відбувається через реалізацію соціального інтересу. Зауважимо,
що суть цього інтересу становить саме суспільне благо, а не сліпе слідування
соціальним стереотипам, тимчасовим стандартам та догмам. Таким чином,
усвідомлюючи власні смисли й цінності, людина може ставити цілі й обирати
шляхи їх досягнення так, щоб жити максимально щасливим життям поруч з
іншими людьми. Навчившись робити це в юнацькому віці, особистість зможе
значно раніше стати справжнім творцем свого життя.
У руслі когнітивного підходу вважаємо за доцільне розглянути праці
К. Левіна та Дж. Келлі. К. Левін, німецький психолог, автор теорії поля,
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обґрунтовував свідоме конструювання ситуацій як вияв сили волі людини,
що дозволяє їй вийти з-під влади поля та вибудувати часову перспективу
свого життя, котра полягає в цілісному баченні себе, свого теперішнього,
минулого та майбутнього і, відповідно, своєї поведінки в життєвому
просторі. На думку К. Левіна, людина повинна збагнути природу життєвого
простору, поля, в якому вона живе, та свідомо застосовувати свою волю для
творення життєвих ситуацій. Спочатку за допомогою визначення власних
ідеальних смислів і мотивів у свідомості, а далі – шляхом відповідних дій у
житті. Вольова поведінка дозволяє вибудовувати індивідуальний життєвий
план та досягати поставлених згідно з ним цілей. Тобто, вчений орієнтує
людину творити життя, активно й творчо формуючи своє майбутнє, та
створювати навколо себе власний життєвий простір, який буде «працювати»
на неї, на її цілі [190]. Це забезпечує свідомий ідеальний смисл, який, на
нашу думку, в теорії К. Левіна можна розглядати як «прототип»
смисложиттєвої орієнтації особистості. Також, інтерпретуючи погляди
дослідника в руслі смисложиттєвої проблематики, зазначимо, що розвиток
смисложиттєвих

орієнтацій

так

само,

як

і

особистісний

розвиток,

неможливий без вольових зусиль. Недостатньо просто усвідомити істинні
смисли й цінності. Для того, щоб почати жити згідно з ними всупереч інерції
старих звичок, необхідно проявити силу волі та докласти належні зусилля.
Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі має дещо спільні ідеї з
теорією поля К. Левіна, а саме – думку про те, що людина здатна умоглядно
формувати своє майбутнє. Якщо у К. Левіна людина формує свій життєвий
простір

за

допомогою

ідеальних

смислів,

то

в

теорії

Дж. Келлі

визначальними чинниками життя людини є особистісні конструкти. Вчений
розглядав людину як єдину, цілісну психологічну структуру, якій відповідає
система смислових конструкцій, за допомогою котрих вона інтерпретує
навколишню реальність на основі біполярних оціночних суджень (наприклад
– «хороший – поганий») та на основі подібності й відмінності речей.
Розвиток індивіда

вчений

пов’язував

з розвитком його смислових
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конструктів. Останній має регулярний характер, а тому утворює патерни
інтерпретацій реальності, світосприйняття, а відповідно – і поведінки. Отже,
система конструктів індивіда є дещо обмеженою. Те, як людина сприймає
реальність та як оцінює ті чи інші явища дійсності, втілюється в її смислових
конструктах, у яких відображені головні життєві смисли й ключові цінності
особистості [170]. Оскільки смислові конструкти є тими критеріями, згідно з
якими людина будує власне життя, то, на нашу думку, їх можна деякою
мірою інтерпретувати як смисложиттєві орієнтації.
Гуманістичний підхід дає можливість розглядати особистість як
цілісну унікальну систему. Так, на думку К. Роджерса, одного із засновників
гуманістичної психології, автора недирективної клієнт-центрованої терапії,
основна вроджена тенденція людини – прагнення до актуалізації (розвитку,
розкриття та збереження власної особистості), реалізація якого становить
головний

життєвий

смисл.

Однак,

внаслідок

виховання,

впливу

навколишнього середовища, котрі передбачають оціночне ставлення, дитина
перестає бути собою, а стає такою, якою її хочуть бачити інші. Якщо істинні
смисли та цінності замінюються нав’язаними, то з часом вони починають
сприйматися як свої. Внаслідок цього в особистості відбуваються руйнівні
процеси, уявлення про себе спотворюється [282]. Таким чином, людина
повинна постійно аналізувати природу своїх переживань й відповідно
переглядати структури життєвих смислів і цінностей. Ми погоджуємося з
думкою вченого про те, що вони мають бути гнучкими, щоб гармонійно
жити в мінливому світі та актуалізовувати своє справжнє Я, що і є головним
смислом життя за К. Роджерсом.
Центром досліджень Абрахама Маслоу, ще одного співзасновника
гуманістичної

психології,

була

«здорова»

особистість,

що

самоактуалізується, тобто найбільш повно розкриває та реалізує свій
потенціал. Самоактуалізація – головна потреба і ключова життєва ціль
людини. Це постійний процес, і він є головним смислом життя за Маслоу. На
цьому шляху людина: повністю віддається своїм переживанням; сприймає
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життя як послідовність виборів і кожного разу робить вибір на користь
зростання; виявляє власну самість; приймає на себе відповідальність та є
чесною з самою собою; кожний новий вибір у бік росту стає для людини все
більш органічним, внаслідок чого приходить розуміння себе та своєї долі;
працює над собою так, щоб бути у своїй справі кращою; переживає «пікові
відчуття» – моменти невимовної радості, екстазу; виявляє психологічні
захисти та відмовляється від них. Також самоактуалізація передбачає пошук і
відновлення раніше втрачених високих смислів, цінностей та ідеалів, тобто –
ресакралізацію, що означає «прагнення знову і знову бачити кожну людину в
«аспекті вічності» [217]. З огляду на думки видатного вченого, вважаємо, що
смисложиттєвий пошук людина здійснює впродовж усього свого життя. Він
передбачає здійснення переоцінки цінностей на різних життєвих етапах.
Саме тому смисложиттєві орієнтації є динамічною структурою: в юнацькому
віці вони одні, а в дорослому – зовсім інші. Зокрема, вони залежать не тільки
від вікового періоду життя людини та зовнішніх вимог, які висуває перед
нею соціум, а й від рівня особистісного і духовного розвитку. Тому
припускаємо, що у певного юнака або дівчини смисложиттєві орієнтації
можуть бути вищими за якістю свого змістового наповнення, ніж у дорослого
з виключно примітивними егоїстично-споживацькими орієнтирами. Адже
смисложиттєві орієнтації визначаються, передусім, індивідуальністю кожної
окремої особистості. У той же час, згадуючи «піраміду потреб Маслоу»,
зауважимо, що поки людина не забезпечить собі задоволення фізіологічних
потреб і потреби в безпеці, в неї навряд чи знайдеться ресурс для розвитку
орієнтацій, спрямованих на самоактуалізацію та суспільне благо.
Представники діяльнісного підходу дотримуються думки про те, що
віднайти, зрозуміти, усвідомити або ж змінити свої життєві смисли, цінності,
переконання й орієнтації людина може тільки в процесі діяльності та завдяки
діяльності. М. М. Рубінштейн

(радянський психолог і філософ) поняття

«смисл» визначав як «вираження характеру відношення між явищем, яке нас
цікавить, і відповідною цінністю, зокрема, між життєдіяльністю людини і
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нею самою та тою цінністю, яка могла б бути поставлена як задача її життя»
[286, c. 273]. У залежності від характеру цінності-цілі вчений виділяє
особливості (можливості) смислу, а саме: смисл може бути універсальним,
індивідуальним або одночасно універсальним й індивідуальним; абсолютним
і відносним; суб’єктивним та об’єктивним. На думку М. М. Рубінштейна,
віднайдений та утверджений смисл визначає «забарвлення», кут зору
світосприйняття людини. Автор наголошує, що для віднайдення та
утвердження смислу життя людина повинна бути по-справжньому вільним
суб’єктом діяльності. Ця свобода полягає у звільненні від влади світу речей,
в якому людина лише засіб, а не вільний творець життя [286]. У цьому, на
нашу думку, полягає головний смисл життя за М. М. Рубінштейном, який
детермінує смисложиттєві орієнтації людини.
О. М. Леонтьєв також вважав кожну окрему людину творцем власного,
індивідуального й неповторного особистісного смислу. Саме через нього, на
думку видатного вченого, людина виражає себе в зовнішньому світі, в якому
смисли в готовій формі відсутні. Прагнення віднайти, зрозуміти та
усвідомити смисл свого життя, за О. М. Леонтьєвим, є необхідною умовою
розвитку людини, процесом, що сам по собі вже становить і мету, і сенс.
Особистісний смисл вчений визначав як «одиницю» свідомості, внутрішньо
пов’язану з тією стороною діяльності, яка спрямована на усвідомлювану в
зв’язку з певним мотивом ціль [197]. Погоджуючись з поглядами вченого,
зазначимо, що, на нашу думку, віднайти сенс і мету свого життя, а головне відчувати, що життя має сенс, можливо завдяки смисложиттєвому пошуку і
розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій.

Набувши

навику

свідомого

життєтворення в юнацькому віці, людина підвищує свої шанси на щасливе й
гармонійне життя, як внутрішнє (особисте), так і соціальне.
Основоположник вчинкового підходу В. А. Роменець смисл життя
вважав його «ідеальним інтегратором, що спрямовує його, утримує «на
плаву». Він складає за своєю подобою культуру життя. Смисл життя
пов’язаний також із призначенням людини, її покликанням» [283, c. 608]. На
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думку вченого, головне призначення людини – бути людиною, що є
«всезагальною формулою смислу життя» [283, c. 608]. В.А. Роменець також
наголошував, що для людини прийнятні усі способи спрямування
прогресуючого руху смислу, адже його втрата загрожує дезорганізацією
особистості. Структурні компоненти смислу, наприклад, мотив професійної
гідності чи мотив створення шедевра, актуалізуються кожний у свій час.
Верховний смисл життя людина здатна осягнути лише у зрілому віці. Він
полягає в гідності, яка «передбачає індивідуалізованість внеску, а на основі
цієї індивідуалізованості – не протиставлення іншому індивіду, а духовне
єднання з ним» [283, c. 608]. Ми також вважаємо, що досягнення цього
верховного

смислу

відбувається

поступово,

у

процесі

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій, а отже – розвитку навику та звички жити
свідомо і відповідально. На нашу думку, чесний самоаналіз (вміння називати
речі своїми іменами й визнавати свої слабкості) та вияв сили волі особистості
для внутрішньої трансформації й перетворювальної діяльності – основа
гідності, на якій наголошував В. А. Роменець, запорука усвідомленого
розвитку особистістю своїх смисложиттєвих орієнтацій.
Аксіологічний підхід передбачає вивчення потреб, мотивів, поведінки,
діяльності, а також смисложиттєвих орієнтацій особистості через призму
категорії цінності. Так, В. Е. Чудновський визначав смисл життя як
багатозначне психічне утворення, що має свій зміст і структуру, а не як
просто ціль, переконання чи ідею. Смисл життя, на думку вченого, «це певна
ідея, яка містить в собі мету життя людини і стала для нього цінністю
надзвичайно високого порядку» [347, c. 58]. Дослідник наголошував на тому,
що смисл має бути адекватним і конструктивним.
У контексті нашого дослідження адекватним смисл можна назвати тоді,
коли він відповідає об’єктивним умовам дійсності та індивідуальним
можливостям людини для його реалізації, а отже є реалістичним.
Неадекватна оцінка об’єктивної реальності, завищені амбіції і некритичне
ставлення до себе, або ж, навпаки, недооцінка власних можливостей та
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невпевненість у собі становлять перешкоду успішній самореалізації
особистості та можуть призвести до внутрішнього конфлікту й невротичних
реакцій на навколишню дійсність і життєві виклики.
Конструктивність смислу життя полягає в позитивному впливі на
розвиток особистості людини та успішність її діяльності. Розглядаючи
структуру смислу життя, В. Е. Чудновський зазначав, що в її основі лежить
ієрархія смисложиттєвих орієнтацій, «великих» і «малих» смислових
утворень. Смисл життя як структурна ієрархія та динамічна система, на
думку вченого, формується як змістом «головного смислу», так і характером
його співвідношення з іншими життєвими смислами [348]. Таким чином,
життєві смисли не існують самі по собі, а підпорядковані найважливішому,
найвищому смислу, і оптимальний смисл, за В. Е. Чудновським, – це той,
котрий забезпечує високу якість життя. Ця думка, власне, стосується і
смисложиттєвих орієнтацій.
Своєю чергою, досліджуючи особистісний смисл, О. Г. Асмолов
вважав його головним важелем регуляції діяльності людини, що дозволяє їй
змінюватися в мінливих умовах життя. Особистісні смисли, на думку
вченого, відображають єдність інтелектуальних й афективних процесів.
Смислову систему людини О. Г. Асмолов розглядав як динамічну й
багатомірну систему смислових утворень, що поєднує і розкриває всю
багатоманітність зв’язків між особистісними смислами, установками,
мотивами та вчинками. Крім цього, так само як і В. Е. Чудновський, вчений
наголошував, що усвідомлений особистістю смисл стає для неї цінністю [26].
Сучасна українська вчена Х. М. Дмитренко-Карабин також підкреслювала
відмінність між поняттями «смисл життя» і «смисложиттєві орієнтації»:
«однією з основних відмінностей смисложиттєвих орієнтацій від смислу
життя є дещо менша їх інтегральність та глобальність, з одного боку, і
більша мінливість – з іншого». Ми погоджуємося з думкою вченої, що це
«визначається акумуляцією в смисложиттєвих орієнтаціях пріоритетних
цінностей-цілей та напрямів самореалізації стосовно певного вікового етапу,
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а не цілісного життєвого шляху, що дозволяє розглядати перші як
особистісне новоутворення молодої людини» [113, c. 7].
Розгляд різних психологічних підходів до розуміння досліджуваного
феномену дає підстави вважати найбільш доцільним для подальшого
визначення поняття «смисложиттєві орієнтації» комплексний (інтегрований)
підхід. Аналіз психологічної думки стосовно розуміння смислу життя
людини

показав,

що

представники

західної

психологічної

традиції

здебільшого розглядали смисл життя глобально – як ключову мету, головне
прагнення, потребу людини та життєву цінність, що реалізуються через
самоактуалізацію та свідоме творення життя. Реалізація смислу життя та його
суть полягають, на їхню думку, в: індивідуації (К. Юнг); творенні власної
особистості (А. Адлер); творенні свого життя шляхом визначення у
свідомості власних ідеальних смислів-мотивів (К. Левін); самоактуалізації,
збереженні й розвитку власної особистості (А. Маслоу, К. Роджерс) [372].
Досліджуючи смисложиттєву сферу особистості, більшість вітчизняних
вчених розглядали смисл життя як ієрархічно-структуровану смислову
реальність, у якій поєднуються різновидові, різнорівневі, великі та малі
смисли, смислові утворення, в тому числі й смисложиттєві орієнтації, а
також різноманітні мотиви та потенції. Ми погоджуємося з цією думкою
дослідників, а також з припущенням про те, що смислова структура людини
формується за змістом головного смислу, визначає кут світосприйняття
людини й регулює та спрямовує її діяльність на різних етапах життя
(Б. С. Братусь, Д. О. Леонтьєв, В. Е. Чудновський та ін.) [56; 200; 345]. Деякі
вчені, серед яких В. Франкл, О. М. Леонтьєв, В. А. Роменець та ін., відносили
поняття смислу до духовного виміру й вважали головним сенсом життя
людини віднайдення цього сенсу [196; 283; 336]. Це прагнення саме по собі
становить і мету, і сенс. Водночас, майже всі розглянуті нами вчені
розглядають смисл життя у співвідношенні з цінностями особистості,
наголошуючи, що: «усвідомлений смисл стає цінністю» (О. Г. Асмолов), «в
основі смислу життя лежать цінності» (В. Франкл), «смисл – це вираження
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характеру відношення між життєдіяльністю людини та тою цінністю, яка
могла

б

бути

поставлена

як

життєва

задача»

(Л. Л. Рубінштейн);

Х. М. Дмитренко-Карабин, своєю чергою, наголошує на акумуляції в
смисложиттєвих орієнтаціях пріоритетних цілей-цінностей особистості.
Здійснений теоретичний аналіз дає підстави переглянути наше
розуміння

смисложиттєвих

орієнтацій

особистості,

які

попередньо

визначалися як система ключових й домінуючих цінностей, пріоритетів та
ідеалів, що втілюються в мотивах, установках, цілях і прагненнях людини,
узгоджуються з її діями та вчинками, а також відповідають головним
життєвим смислам особистості, котрі визначають провідні вектори її
розвитку. Тому вважаємо доцільним здійснити огляд тлумачень понять
«смисл», «особистісний смисл», «смисл життя», «орієнтація», «ціннісні
орієнтації»

для максимального

наближення

до

істинного розуміння

смисложиттєвих орієнтацій.
Отже, «смисл – одна з ознак поняття, що характеризує його зміст. У
цьому розумінні смислом називають все, що можна зрозуміти, коли поняття
засвоєне» [334, c. 480]. «Смисл життя (людини) – регулятивне поняття,
притаманне будь-якій розвиненій світоглядній системі, яке виправдовує і
тлумачить властиві цій системі мораль, норми і цінності, показує, в ім’я чого
необхідна та чи інша діяльність. Піддаючи теоретичному аналізу уявлення
масової

свідомості

про

смисл

життя,

домарксистські

філософи

відштовхувались від існування деякої абстрактної і незмінної «людської
природи», констатуючи на цій основі певний ідеал людини, в досягненні
якого і вбачався смисл життя, основне призначення людської діяльності.
Звідси витікало їх уявлення про можливість перетворювати світ лише
духовними засобами» [333, c. 432].
«Смисл особистісний» – усвідомлення людиною важливості певних
об’єктів і явищ дійсності, що визначаються їх роллю і місцем у її житті і
діяльності.

Особистісний

смисл

є

усвідомлюваною,

важливою

для

особистості сукупністю знань про навколишню дійсність, що охоплює
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поняття, уміння, дії і вчинки людей, соціальні норми, ролі, цінності та ідеали.
Він є суто особистісною характеристикою навколишнього. Одні й ті самі
об’єкти мають різний особистісний смисл. Він визначається тим, у якому
зв’язку знаходиться об’єкт чи явище відносно потреб, мотивів і ціннісних
орієнтацій суб’єкта. О. М. Леонтьєв

розглядав особистісний смисл як

одиницю аналізу свідомості, що уможливило розв’язання проблеми
співвідношення індивідуальної і суспільної свідомості в житті особистості. У
сучасній

соціальній

психології

поняття

особистісного

смислу

використовують при вивченні проблеми ставлення особистості до світу,
залежно від її положення в суспільстві, цілей, мотивів, установок тощо.
Особистісний смисл залежить від соціальної позиції особистості в системі
суспільних

відносин.

Зміна

соціальної

позиції

людини

змушує

її

переосмислювати своє ставлення до дійсності, що іноді зумовлює докорінну
зміну особистісного смислу» [270, c. 330]. Це означає, що її орієнтації також
змінюються.
«Орієнтація – (лат. oriens – схід) – зумовлена наявними інтересами
спрямованості поведінки чи діяльності людини на певний об’єкт. Залежно від
об’єкта спрямування виокремлюють соціальну, світоглядну, психосексуальну
та інші види орієнтацій» [270, c. 235]. Таким чином, можемо підсумувати, що
поняття «смисл» означає змістову характеристику певного поняття, об’єкта
чи сегмента реальності. «Смисл життя», з одного боку, – регулятивне
поняття, що пояснює наявність тієї чи іншої моралі, цінностей та норм,
обґрунтовує доцільність вибору певної діяльності або ж виправдовує цей
вибір, а з іншого боку – це абстрактне поняття вищого порядку, що констатує
певний ідеал, досягнення якого становить основне призначення людини й
мету її життя. «Особистісний смисл» – суто особистісна, суб’єктивна
характеристика дійсності, що залежить від потреб, мотивів, цінностей
конкретної людини відносно певного об’єкту навколишнього світу або ж
відносно всього навколишнього світу, та становить собою одиницю виміру
рівня

співвідношення

особистісного

й

загального,

суспільного

в
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індивідуальній свідомості. Поняття «орієнтація» означає спрямованість
діяльності людини на певний об’єкт згідно з її інтересами.
Натомість, поняття «ціннісні орієнтації» – це змістовий аспект
спрямованості особистості, що уособлює внутрішнє відображення ставлення
людини до різних аспектів буття згідно з її цінностями, що формуються в
процесі соціалізації, трансформуються і проявляються в усіх сферах
діяльності протягом життя. «Орієнтації ціннісні – сукупність ознак, які
відображають внутрішню основу ставлень людини до різних цінностей
матеріальної і духовної культури, надбаних людством. Ціннісні орієнтації
формуються в процесі соціалізації і виявляються в цілях, ідеалах, інтересах,
переконаннях та інших проявах особистості. На їх утворення впливають
матеріальні умови життєдіяльності, індивідуальні риси, нахили і здібності
людини. Сукупність ціннісних орієнтацій визначає змістовний аспект
спрямованості особистості і є внутрішньою основою її ставлень до дійсності,
а також поведінки. Формування ціннісних орієнтацій відбувається не в
процесі соціалізації, а в умовах виховання, становлячи його мету і сутність.
Ціннісні орієнтації істотно впливають на мотивацію поведінки, інтереси,
стиль мислення особистості» [381, c. 235].
На основі теоретичного аналізу літературних джерел ми прийшли до
розуміння смисложиттєвих орієнтацій як сегмента, або ж підструктури
смислової психічної реальності (котру розглядаємо в тісному взаємозв’язку зі
сферою цінностей особистості), що виконує конкретні регулятивні та
життєтворчі

функції.

Припускаємо,

що

про

наявність

та

розвиток

смисложиттєвих орієнтацій можна говорити у випадку, коли в людини
сформовані, частково сформовані або ж активно формуються узгоджені між
собою й усвідомлені система цінностей, смислів, цілей, життєвих планів із
баченням найближчих і віддалених перспектив та з відповідними діями в
обраних сферах життєдіяльності, що безперечно передбачає усвідомлення
власної відповідальності за життєві результати. Розвинена здатність
самоаналізу й рефлексії – ще одна важлива, на наш погляд, ознака наявності
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системи смисложиттєвих орієнтацій у структурі особистості, яка забезпечує
гнучкість й динамічність смисложиттєвих орієнтацій протягом життя.
З огляду на здійснений аналіз, поняття смисложиттєві орієнтації
особистості в юнацькому віці ми розглядаємо як індивідуальну динамічну
ієрархічну структуру усвідомлених й актуальних цінностей-цілей, що
становлять особистісний смисл і визначають життєві сфери та
вектори діяльності людини у період юнацтва.
Для подальшого дослідження психологічних особливостей розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці вважаємо за доцільне
розглянути найбільш прогресивні, на нашу думку, психологічні і педагогічні
підходи до розвитку досліджуваного феномену, а саме: екзистенційний
(В. Франкл), соціально-психологічний (І. С. Кон), когнітивний (Р. М. Грановська),
особистісно

орієнтований

(І. Д. Бех),

генетико-моделюючий

підхід

(С. Д. Максименко), духовно-особистісний (А. Ц. Гармаєв, Е. О. Помиткін,
С. О. Ставицька).
Розглядаючи

сутнісні

характеристики

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій в юнацькому віці та розкриваючи їх в руслі екзистенційного
підходу, вважаємо доцільним знову звернутися до поглядів В. Франкла.
Дослідження проблеми смислу життя й спостереження динаміки людської
долі в цьому контексті привели вченого до висновку, що людина
замислюється над сенсом життя не тоді, коли їй добре, а навпаки, коли їй
дуже погано. Питання про сенс життя породжено не тільки фрустрацією
нижчих потреб, а й їхнім задоволенням (у багатих суспільствах). Вважаємо,
що це спостереження засвідчує дисбаланс між можливостями людини та її
потребами в конкретних умовах життя. Коли людина перебуває на порозі
бідності, бореться за фізичне виживання, вона страждає. У цьому стані вона
замислюється про смисл «такого» свого існування. В іншому випадку, коли
людина живе на рівні, де всі її потреби в їжі, теплі й комфорті задоволені
«автоматично», у неї немає мотивації чогось досягати. У такої людини і так
усе є, їй добре, проте відсутні цілі й активні дії в суспільному середовищі. За
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таких умов виникає відчуття життєвого «вакууму» й постає питання про сенс
життя, адже людина, її прагнення і діяльність завжди спрямовані на щось чи
когось у зовнішньому світі. Це і становить той смисл, здійснення якого для
людини є істинним, а його пошук і віднайдення є первинною спонукою її
життя та «дороговказом» [336].
Погоджуємося з думкою В. Франкла про те, що людина є людиною, є
самою собою тією мірою, якою здатна забути про себе та зосередитися на
іншому. Коли людина концентрує увагу лише на собі, то, на нашу думку,
виникає ефект «замкнутого кола»: вона весь час повертається в «точку», з
якої почала свій рух, тільки щоразу нове коло її «руху назад» ускладнюється.
У цьому випадку людина обґрунтовує для себе та для інших свій спосіб
життя, активно користуючись раціоналізацією та іншими механізмами
психологічного захисту [335]. Таке життя згідно з псевдо-цінностями
унеможливлює повноцінний розвиток особистості. Тому дуже важливо
попередити людину про небезпеку егоїстично-концентрованого лише на собі
способу існування та скерувати її в суспільно-діяльнісному напрямі, вчасно
викривши деструктивну суть хибних цінностей і смислів. Найбільш
актуальним, на нашу думку, це завдання постає в період активного
формування людської особистості, а саме – в юнацькому віці.
У

рамках

соціально-психологічного

підходу

юнацький

вік

характеризується як «стрибкоподібний» період відкриттів, що передусім
ознаменовується відкриттям власного «Я». Однак, будучи перехідним
періодом, юнацький вік у всіх протікає по-різному: в когось – бурхливо та
кризово, в когось – планомірно й спокійно. Це залежить як від соціальних
умов життя, так і від індивідуально-типологічних особливостей конкретного
юнака [179]. І. С. Кон наголошує, що головне психічне новоутворення
раннього юнацького віку – це відкриття свого внутрішнього світу, яке стає
початком цілого етапу у внутрішньому психологічному житті людини та
вносить зміни в її зовнішнє життя [180]. Протиставляючи і співвідносячи
свою індивідуальність, внутрішній світ із навколишньою реальністю, у
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юнака розвивається здатність до рефлексії й самоаналізу. З розвитком
самосвідомості

він

оцінює

себе

вже

не

тільки

за

індивідуально-

фізіологічними особливостями та здібностями, а, головним чином, за
соціальними якостями, які знадобляться йому не тільки в теперішньому, але
й у майбутньому, що в юнацькому віці набуває статусу головного часового
виміру.
В юності відбувається зміна акцентів: увага юної людини в процесі
самовизначення зосереджена не на аналізі реального стану речей, а на оцінці
власних можливостей та майбутніх перспектив. Крім цього, характер і якість
реалізації юнаком головної задачі свого розвитку – самовизначення, залежить
від ієрархії елементів у структурі його «Я» – рефлексивного [179]. Від
динаміки побудови цієї структури, на наш погляд, залежить і розвиток
смисложиттєвих орієнтацій, які за нашим визначенням становлять також
ієрархічну структуру смислів та цінностей.
Ми поділяємо думку, що найголовніше питання в житті людини про
смисл життя постає перед нею і в юнацькому віці. Передує цьому відчуття
незадоволення. У юної людини воно виникає передусім через неможливість,
на перший погляд, поєднати теперішні бажання, цілі та діяльність з
віддаленою перспективою, неможливість узгодити власні «хочу» і «мушу»
[179]. Інакше кажучи, нездатність знайти баланс між бажаннями, потребами
в теперішньому та вимогами й обов’язками задля досягнення більш
віддалених цілей в майбутньому призводить до виникнення кризового
психологічного стану. Цей стан небезпечний перспективою «застрявання»
юнака в екзистенційному вакуумі та частковою або повною бездіяльністю.
Тому вважаємо необхідним врахувати застереження І. С. Кона при розробці
авторської психолого-педагогічної програми з розвитку смисложиттєвих
орієнтацій юнаків.
Згідно з когнітивним підходом до розвитку досліджуваного феномену
юнацький вік розглядається в контексті змін поведінки юнаків і дівчат під
впливом

цілеспрямованого

формування

нових

психічних

функцій,
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розширення кола спілкування та індивідуальних особливостей особистості,
що в цілісній сукупності сприяє активним процесам з переоцінки цінностей,
змінам у структурі їх ієрархії. Р. М. Грановська характеризує юність як
період зростання внутрішньої самостійності, емоційної врівноваженості та
устремлінням в майбутнє, чого не було раніше, в підлітковому віці.
Водночас, за таких змін, юнакам притаманні підліткові максималізм,
категоричність,

однобокість

мислення

та

нетерпимість,

пов’язані

з

очікуванням негайного успіху за відсутності усвідомлення необхідної
планомірної діяльності для досягнення стійкого результату. Схильність
загострювати увагу на неспівпадінні реальності з власними ідеалами,
уявленнями та очікуваннями набуває якості негативізму, що заважає
адекватному розумінню соціальної дійсності.
Необхідність самовизначення (головна задача юнацького віку) також
порушує відчуття гармонії в житті юнаків і дівчат, оскільки прийняття ряду
важливих виборів передбачає відмову від інших приємних для них справ.
[101]. На нашу думку, юній людині, яка перебуває в породженому
самообмеженням стані внутрішньої напруженості, може бути не до снаги
відповідати на постійно зростаючі вимоги, що їх висуває суспільство. У
контексті сказаного Р. М. Грановська зазначає, що за таких умов вкрай важко
самостійно усвідомлювати важливість проблеми власного сенсу життя, так
само, як і брати за нього на себе відповідальність [101].
Тому ми погоджуємося з рекомендаціями вченої, згідно з якими
необхідно максимально активно й вчасно підтримати юнака в його прагненні
до самостійного та дорослого життя. На реалізацію цієї мети буде
спрямований ряд психолого-педагогічних впливів, розроблених у нашій
авторській програмі. Це становитиме важливий крок для своєчасного
формування життєвої незалежності представників юнацького віку, їх волі й
сміливості.
Особистісно орієнтований підхід інтегрує в собі бачення розвитку
особистості у зв’язку з духовним виміром її життя. «Духовна якість життя –
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одна з його основних ознак, безпосередньо пов’язана з тими цінностями, на
які особистість орієнтується, контактуючи з навколишнім світом і
утверджуючи себе в ньому» [44, c. 188]. У контексті сказаного І. Д. Бех
акцентує увагу на сучасній невизначеності смислоціннісних орієнтирів
людини [41] та наголошує на значенні морально-ціннісного педагогічного
впливу на молоду особистість.
Відповідальним етапом розвитку особистості за вченим є період
юності, що передує дорослості. Саме в цей час людина приймає ряд
важливих рішень, наслідки яких вплинуть на майбутнє. Центральне
новоутворення цього віку, на думку вченого, – самовизначення, котре
передусім передбачає формування в юнака внутрішньої позиції дорослого та
співвідноситься з соціальною реальністю. Актуалізована в юності потреба у
сенсі

життя

дає

змогу

створити

концепцію

власного

життя

як

«цілеспрямованого і поступового процесу». При цьому вчений, наголошуючи
на ціннісному аспекті життя, розглядає його як суцільний вчинок, де
діяльність («діяльність-вчинок») не може бути відірваною від мотивації
суб’єкта діяльності. Тому необхідне розумне поєднання у внутрішній
мотиваційній структурі діяльності людини різних за ціннісними смислами
спонук до неї [44].
Попри

наявність

використовуються

у

механізмів

виховній

практиці

розвитку

особистості,

(наслідування,

що

ідентифікації,

емоційного зараження, вольового зусилля та ін.), на думку І. Д. Беха, людина
все одно «залишається далекою від морально-духовної досконалості» [41,
c. 18]. Це відбувається через те, що «в теоретичних поглядах на сутність
згаданих механізмів відсутня якась важлива ланка» [41, c. 18]. Цією ланкою,
перешкодою нормативного функціонування будь-якого виховного механізму,
в

концепції

вченого

виступає

внутрішня

духовна

безпечність,

яка

«проявляється в недоречному, поблажливому ставленні особистості до самої
себе» [41, c. 19] й небезпечна можливою трансформацією із ситуативного
явища у стійкий психічний стан. «Внутрішня безпечність суб’єкта пов’язана
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з безтурботністю, пасивністю, недбалим ставленням до діяльності та
поведінки, відсутністю старанності, необхідної психічної напруги» [41, c. 18].
При цьому, першою чергою, духовна безпечність має пряме відношення до
цілей-цінностей найвищого рівня, які визначають сенс життя людини.
Стоячи на заваді досягненню духовно-значущих цілей, безпечність виступає
як психологічна загроза, як підґрунтя життя в теперішньому і як орієнтир
майбутнього. Це призводить до відчуження від власногo «Я-ідеального» та
як наслідок – до втрати притягальної сили смисложиттєвих орієнтирів і до
формування

егоїстичної

ціннісної

орієнтації.

Емоційне

тло

життя

особистості, яке створює безпечність, приховує недорозвиненість свідомих
вольових

зусиль

–

головного

механізму

морально-духовного

самоперетворення особистості. Така недорозвиненість сили волі актуалізує
деструктивну спрямованість мислення й відповідний негативний «емоційний
заряд». Іззовні вони можуть проявлятися як розпач, що маскує моральне
безвілля людини, котре вона не хоче визнавати. «Опозицією духовній
безпечності виступає духовна напруженість як глобальна внутрішня умова
особистісного
конкретизується

розвитку
вченим

суб’єкта»
як

[41,

c. 20].

запопадливість,

Цей

психічний

дбайливість,

стан

запальність,

бадьорість людини.
Таким чином, стан духовної напруженості можливий, коли людина
розвиває свої вольові якості. На нашу думку, духовна безпечність в контексті
нашого дослідження проявляється ще й у тому, що рефлексія відбувається, а
відповідні вольові зусилля юнаками і дівчатами не докладаються. Для
незрілої особистості така «безпечність» створює проблеми успішної
реалізації завдань юнацького віку та входження в доросле життя.
Розглядаючи волю як психічний процес і здатність людиною свідомо,
цілеспрямовано

скеровувати

свою

діяльність

та

регулювати

власну

поведінку, І. Д. Бех зазначає, що ця функція формується у процесі життя.
Тому розвиток волі – одне з найважливіших виховних завдань, мету якого
становлять перетворення мислення особистості юнацького віку у вчинково-
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дієве та емоційно-вольове, а також становлення творчої особистості як
активного суб’єкта власного життя [35].
Спираючись на особистісно орієнтований підхід розвитку особистості
І. Д. Беха, доходимо висновку, що розвиток смисложиттєвих орієнтацій
неможливий без духовної напруженості суб’єкта, котру забезпечує свідомий
вольовий процес. Щоб свідомий вольовий процес став характерним для юної
особистості, необхідне вольове зусилля, морально-духовна дія як перший
крок до «виникнення у суб’єкта стану духовної напруженості» [41, c. 22].
Саме це визначає, на нашу думку, головний напрям роботи практичного
психолога і соціального педагога з юнаками і дівчатами в сенсі розвитку
їхніх смисложиттєвих орієнтацій. Дотримуючись його та працюючи з
вольовою сферою через рефлексію, усвідомлення та розвиток мотивації,
вважаємо, що результатом формуючого впливу на особистість має стати
процес саморозвитку смисложиттєвих орієнтацій. Цей процес як внутрішня
потреба і морально-духовна самостійна діяльність свідчитиме про свідоме
прийняття закономірностей духовної напруженості та осмислене бажання
реалізовувати у своєму житті морально-духовні цінності та ідеали. У
результаті

духовного

самоперетворення

також

повинно

змінитися

сприйняття майбутнього з віддаленого й «аморфного» на усвідомлену
картину реальності в теперішньому, що підсилює дієвість цілей та спонукає
до активної їх реалізації.
Отже, юна особистість не тільки чітко бачитиме власну перспективу, а
матиме на неї надію. Такий результат засвідчить про сформованість, а отже –
наявність у сфері юнацької психіки індивідуальної динамічної ієрархічної
структури суб’єктивних цілей-цінностей, тобто смисложиттєвих орієнтацій,
котрі юнак усвідомлює та самостійно розвиває продовж життя.
У ході наукового пошуку дослідницький інтерес для нас також
становить генетико-моделюючий підхід до розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці. Особливої уваги в цьому контексті
заслуговують погляди на розвиток особистості С. Д Максименка. Началом
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особистості вчений вважав любов. Саме вона, на його думку, створює
особистість, забезпечуючи її цілісність та концентруючи її на іншому «Я».
Таким чином, Максименко трактує любов як рушійну силу розвитку
особистості, котра усвідомлює власне «Я», «Я» іншої людини, має своє
ставлення до дійсності й завдяки чому є здатною на вчинок.
Водночас, вчений розглядає розвиток особистості як набуття психічних
новоутворень на фоні розгортання внутрішньої програми розвитку через
власну активність (діяльність), завдяки чому відбувається «ускладнення
особистості в цілому» [212, c. 95]. С. Д. Максименко наголошує на існуванні
першоджерела спонукальної життєвої активності індивіда – «нужди»,
визначає її як вихідну тенденцію потребово-мотиваційного осмислення світу,
яка «перетворюється в свою чергу і в потребу, і як усвідомлена потреба – в
мотив» [212, c. 162], що доводить «її первинність як джерела спонукальної
активності індивіда». Проте, стверджує автор, усі потреби людини – лише
фрагментарні прояви всезагальної «нужди» жити. Тому їх задоволення є
водночас частковим і конкретним задоволенням головної базальної «нужди».
«Нужда зустрічається з тим колом біологічних і соціальних явищ, які порізному, в різному ступені можуть її частково (завжди саме частково)
задовольнити. Саме так виникають потреби, і саме тому вони – ті, що є в
людини» [212, c. 163].
Ми погоджуємося з міркуваннями автора про те, що витоки психічного
криються в «нужді», що проростає в різні потреби в залежності від
конкретних біологічних і соціальних життєвих факторів. Вчений також
зазначає, що «потреба детермінує соціальні впливи, які задовольняють її»
[212, c. 163]. «Отже, і на особистісному, цілісному рівні маємо унікальний
механізм: не стимул діє на людину, а вона сама, вже дуже рано, обирає
якийсь очікуваний стимул з багатьох, а саме – той, що відповідає її
актуальній нужді (потребі)» [212, c. 163].
З огляду на сказане, припускаємо сутнісну подібність базального стану
«нужди» та головного життєвого смислу людини, який, на нашу думку,
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полягає в реалізації сутнісної потреби людини бути щасливою через
неперервний процес самоактуалізації та котрий становить, згідно з нашим
визначенням смисложиттєвих орієнтацій, їхнє спонукальне ядро. Ми не
ототожнюємо дані поняття, проте припускаємо, що «нужда» як вихідна
тенденція потребово-мотиваційного осмислення світу становить головний
механізм самоактуалізації людини у своєму базальному прагненні до щастя.
Тому саме «нужда» є формуючим чинником усіх потреб людини та способів
їх задоволення. Рівні ж цих потреб залежать від морально-духовного,
ціннісно-смислового розвитку особистості, який, своєю чергою, визначає
спрямованість особистості. Остання, за визначенням С. Д. Максименка,
«означає певний порядок створення і структурування особистістю свого
власного життєвого світу» [212, c. 223].
У

розробленні

авторської

програми

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій в юнацькому віці вважаємо необхідним врахувати твердження
вченого, що стосуються предмета нашого дослідження. С.Максименко
попереджає,

що

намагання

сучасної

психології

вирішити

проблему

життєвого шляху людини полягають у спробах об’єднати в «абстрактну
схему-химеру» велику кількість термінів: «перспективи», «час», «події»,
«рефлексія», «цінності», «життєві плани», «середовище», «соціалізація»… «.
Така схема, на думку вченого, не має ніякого відношення до звичайних
людей, стосуватися вона може тільки тих, у кого «занадто багато свідомого».
Як правило, це «невротичні і психологічно нездорові люди». У зв’язку з
такою

недоцільною

стратегією

дослідження

й

вирішення

проблеми

життєвого шляху людини С. Д. Максименко пропонує: сконцентрувати увагу
на ідеї, що всі люди мають свій шлях, не задумуючись над цим навмисне:
«просто живе, що й означає йде своїм шляхом»; зрозуміти, що шлях – це вже
і є напрям. Питання «куди людина прямує?» не повинно нас хвилювати в
контексті кінцевої точки призначення. Більш доцільним є зосередженість на
часткових цілях, які здоровою особистістю сприймаються лише як «проміжні
пункти руху». «Закінчення ж і початок шляху не можуть актуально
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усвідомлюватися і на них не розповсюджується цілепокладання» [141,
c. 135]; замислитися над тим, що людський життєвий шлях – це розгортання
«нужди» людини, її самості, до якої необхідно прислухатися й слідувати їй, а
не актуально обирати, прямувати й прокладати «не свій» шлях [212, c. 135].
Погоджуючись

з

нестандартними

поглядами

С. Д. Максименка,

вважаємо, що актуалізуючи й стимулюючи розвиток смисложиттєвих
орієнтацій у юнаків шляхом психолого-педагогічного впливу, потрібно
дотримуватися принципу балансу свідомого й несвідомого. У дослідника
генези розвитку особистості він звучить так: «Баланс усвідомлення
провідних цінностей та смислів, і неусвідомлюваних переживань-рухів, …
визначає нормальність і продуктивність шляху» [212, c. 135]. Реалізація
цього принципу в нашій авторській програмі становить одне з ґрунтовних
завдань

по

сприянню

реалізації

внутрішньої

«нужди»

особистості

конкретного юнака оптимальним і природнім (сродним) для нього шляхом в
суспільному середовищі. Проте, вважаємо необхідним зауважити, що
водночас неусвідомлені, витіснені травматичні переживання порушують
гармонійний життєвий баланс особистості, заважаючи їй йти своїм істинним
шляхом

і

реалізовувати

внутрішні

«нужду»

та

смисл.

Доки

цей

деструктивний емоційний елемент психічного досвіду не буде усвідомлений,
він буде «керувати» свідомістю людини, не даючи їй можливості вийти із
замкнутого кола проблем і протиріч, зумовлених витісненою травмуючою
ситуацією. Тому баланс свідомого й несвідомого (неусвідомленого)
безумовно необхідний, за умови розуміння, яке саме «несвідоме» може таким
і залишатися.
Представники

духовно-особистісного

підходу

до

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій основним напрямом розкриття людського
потенціалу вважають шлях особистісного самовдосконалення саме через
духовний розвиток. Педагог, психолог і священик А. Ц. Гармаєв розглядає
розвиток особистості в умовах, коли домінантні тенденції людської
поведінки мають егоїстичне забарвлення, заважаючи реалізації істинних
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душевних спонукань. У юнацькому віці він виділяє важливу «точку» 19
років, коли відбувається набуття нових смислів на фоні руйнування та
відмови від старих. У цей період юній людині необхідно мати достатньо
душевних сил, яких часто бракує через порушення побудови стосунків з
близькими й значимими людьми в минулому. Особливо сильно, зазначає
А. Ц. Гармаєв, на відсутність потрібних юнаку сил впливає нестача
потрібного душевного спокою, турботи й тепла ще в період життя в
материнському лоні [93]. Тому, щоб працювати зі сферою стосунків людини
(із самою собою, іншими та світом), на думку вченого, практичний психолог
і соціальний педагог повинні володіти знанням природи їхнього підсвідомого
механізму. Це знання дає ключ до розуміння причин егоїстичних проявів
дітей, підлітків, юнаків, а згодом і дорослих, що виражаються у схильності до
агресивних реакцій, орієнтації на матеріальне збагачення, прагненні до
конкурентності й зверхності над іншими. Розгадка таємниці цього механізму
є головною задачею психології, а також дієвої педагогіки.
А. Ц. Гармаєв вважає, що «Я» людини – це різнорівнева структура, яка
завжди проявляється у дії Волі, що перебуває поза рівнями людського «Я».
Така дія відбувається або за імпульсом Совісті, або за імпульсом Его-ядра.
Це детермінує природу й характер вчинку людини на зовнішньому рівні.
Саме у проявах Его чи Совісті криються смисли життя людини та її
поведінки, вважає вчений. Він критикує спроби людини назвати смислом, що
спрямовує її діяльність, продукт власного розуму або ж почуттів,
зазначаючи, що, як правило, людина не усвідомлює істинних смислів.
Звертає увагу на те, що психологія моральності в будь-якій поведінці виділяє
зовнішню дію та дію внутрішню. Остання означає, що людина робить
насправді і становить собою дію смисла. Вона, своєю чергою, спричинена
впливом Совісті або впливом Его [93]. З огляду на вищесказане вважаємо, що
робота над розвитком смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці повинна
бути спрямована, з одного боку, на усвідомлення юнаками внутрішньої,
істинної дії. З іншого боку, вона має бути орієнтована на визнання того, що
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для повної самореалізації у власній Совісті потрібно взяти на себе повноту
відповідальності за життя, адже Совість скеровує діяльність людини у
реальний, конкретний вчинок.
Дещо

інше

юнацькому віці

розуміння

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

в

пропонує С. О. Ставицька, яка розглядає його також у

контексті духовного розвитку особистості. Вона зазначає: «у категорії
духовність домінує потреба пізнання – світу, себе, смислу й призначення
свого життя, а людина духовна тією мірою, якою вона задумується над цими
питаннями й прагне отримати на них відповіді» [303, c. 15]. Ця думка вченої
є ще одним підтвердженням, на наш погляд, значення духовності як важливої
засади розвитку смисложиттєвих орієнтацій, котрий неможливий без
смисложиттєвих пошуків у процесі світо- й самопізнання. З огляду на
сказане вченою також приходимо до висновку, що індикатором рівня
духовності людини виступає її здатність до рефлексії, а точніше, міра
останньої.
Аналізуючи сходження юнацької особистості у своєму розвитку,
С. О. Ставицька наголошує на активному збагаченні змісту самосвідомості.
Завдяки світоглядному, соціально-моральному характеру самовизначення в
юнацькому віці стає можливим поєднання особистісних й індивідуальних
проявів юної людини на вищому рівні, що свідчить про розвиток духовної
самосвідомості. Тому її «можна вважати новоутворенням юнацького віку»
[303, c. 179], що «цілком логічно поєднується з іншими новоутвореннями…,
такими як спрямованість у майбутнє, навчально-професійна діяльність,
набуття ідентичності, дружба, кохання, глибока саморефлексія, ідеали,
переконання, тощо» [303, c. 179-180], – обґрунтовує С. О. Ставицька. У
дослідженні особливостей розвитку духовної сфери юнаків вчена приділяє
особливу увагу проблемі вивчення їхніх смисложиттєвих орієнтацій: «Аналіз
результатів емпіричного дослідження показав, що смисложиттєві орієнтації
визначаються юнаками через такі категорії: цілі в житті, процес життя,
інтерес

й

емоційна

насиченість

життя,

результативність

життя

чи
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задоволеність самореалізацією, локус-контролю «Я – господар життя»,
локус-контролю «керованість життя», загальний показник осмисленості
життя» [303, c. 471].
Ці

міркування

вкотре

підтверджують

зв'язок

смисложиттєвих

орієнтацій людини з її життєвими цілями-цінностями. Їхнє формування та
закріплення є дуже важливим для становлення духовної самосвідомості
юнака в контексті його загального духовного розвитку. Саме в юнацькому
віці проблема формування смисложиттєвих й ціннісних орієнтацій набуває
особливого значення. Воно полягає в сензитивності періоду юнацтва такого
рівня розвитку смисло-ціннісної системи життєвих орієнтацій, що визначає
спрямованість особистості юнака та відповідну соціальну позицію.
Досліджуючи психологічні особливості розвитку смисложиттєвих
орієнтацій юнаків і дівчат, вважаємо за необхідне врахувати підхід щодо
духовного розвитку особистості в юнацькому віці С. О. Ставицької. Згідно з
ним духовний розвиток відбувається поетапно. Тому в системі освіти
повинні бути чітко визначені головні напрями розвитку духовності
вихованців. У цьому контексті вчена наголошує на значенні (починаючи з
раннього юнацького віку) перенесення пріоритетної уваги школою та
батьками з навчальної діяльності (набуття знань) на «виховання як
цілеспрямований розвиток особистості, її моральної і духовної сфери,
зокрема, духовної самосвідомості як цілісної інтегративної індивідуальної
сутності людини» [303, c. 470]. Акцентуємо увагу на ще одному важливому
аспекті розглянутої концепції, який полягає в орієнтації юнаків на активну
позицію стосовно власного розвитку. Передусім він передбачає задіяння,
активізацію самосвідомості для самовизначення та актуалізації власного
потенціалу, що має, на нашу думку, прямо пропорційний зв'язок з процесом
розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці.
У сенсі вивчення психології духовного розвитку особистості особливий
інтерес становить науковий доробок Е. О. Помиткіна. Вчений також
наголошує про те, що шлях самовдосконалення можливий через духовний

60
розвиток, що передбачає усвідомлення людиною єдності Всесвіту, її
прагнення до гармонійного життя згідно з високими ідеалами Істини, Краси
та Добра [262]. Якщо ж цього не відбувається, наголошує дослідник, то
суспільству

загрожує

велика

небезпека,

адже

відсутність

ідеалів,

усвідомлених смислів і визначених цінностей страшніша від ворогів і
катастроф.
У суспільному значенні завдання розвитку смисложиттєвих орієнтацій
в юнаків і дівчат є невід’ємною частиною духовного сходження людини.
Автор ставить акценти, які є значущими для розроблення «психологопедагогічної технології духовного зростання молоді», зокрема – технології
розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків. Її змістове наповнення полягає
у тому, що перш за все, потрібно усвідомлювати рівень духовності в соціумі,
оскільки високий статус особистісного й духовного розвитку є показником
психологічного здоров’я нації, а також високих моральних якостей громадян
у суспільстві. «Навпаки, наявність «подвійної моралі» призводить до
формування у молоді цинічного ставлення до здобутків батьків і людства в
цілому, до відсутності мотивації духовного розвитку» [262, c. 131].
Розвиваючи смисложиттєві орієнтації юнаків і дівчат, доцільно також
враховувати їхні інтереси, наявність авторитетів і соціальних лідерів.
Інформація про них може стати корисною для мотивації молодих людей до
особистісного зростання. І врешті, особливої уваги потребує особистість
педагога (психолога) та його рівень духовності. Вони мають важливе
значення під час взаємодії з юнацькою аудиторією. Для неї наставник
повинен бути взірцем хоча б тих якостей, цінностей та ідеалів, котрі формує,
розвиває та передає [262]. Для представників юнацького віку, як
старшокласників, так і студентської молоді, найважливішою постає проблема
самовизначення. Вона полягає у здійсненні низки відповідальних життєвих
виборів, не тільки в професійній сфері та сфері особистісного спілкування, а
й стосовно мети, сенсу життя. Тому Е. О. Помиткін, автор багатьох
спецкурсів («Життєві вибори», «Зустріч поколінь», «Психологічна просвіта»
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та ін.) пропонує реалізовувати юнакам свої потреби, пізнаючи себе і світ і
усвідомлюючи з ним єдність. Вчений наголошує на необхідності залучення
юнаків і дівчат до духовно орієнтованої соціально корисної діяльності,
надання можливості збагачення та реалізації духовного досвіду, розвитку у
них відповідальності. Розроблена вченим авторська психолого-педагогічна
система спрямована на активізацію та підтримку духовного зростання
молоді. Вона передбачає розуміння природніх функцій і потреб конкретного
вікового періоду (рання та пізня юність), можливих засобів їх задоволення, а
також

усвідомлення

характеристики

наслідків

зазначеної

їхнього

авторської

ігнорування.

Отже,

загальні

психолого-педагогічної

системи

духовного розвитку молоді становлять: духовна та соціальна спрямованість,
неперервність та наступність, особистісна орієнтованість й врахування
вікових потреб розвитку особистості.
Глибоке розуміння духовності як особливого утворення внутрішнього
світу людини, необхідного для її самореалізації і гармонійного співіснування
з іншими, знаходимо також у працях сучасного українського психолога
М. В. Савчина. Зокрема, вчений зазначає: «Духовність як іманентне,
внутрішнє утворення особистості є тією глибинною інстанцією, завдяки якій
вона

(особистість)

стає

самодостатнім

суб'єктом

життєдіяльності,

спрямованим на творення добра для себе, для рідних, інших людей та на
боротьбу зі злом, здатним виражати любов до іншого, творчо, концептуально
переосмислювати та трансформувати обставини свого життя й власні
потенційні можливості» [288, с. 194].
Здійснений аналіз психолого-педагогічних підходів до розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці дозволяє зробити
висновок, що думки різних вчених, розглянуті нами із зазначеного питання,
мають багато спільного. Усі дослідники розвитку особистості, зокрема – в
юнацькому віці, так чи інакше розглядають цей процес як поступальний рух
по

висхідній,

безпосередньо

пов'язаний

з

духовним

становленням
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особистості, яке неможливе без усвідомлення відповідальності за своє життя
й розуміння власної ролі в стосунках із зовнішнім світом.

1.2.

Структура смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
та особливості їх сформованості

Систематизація структури смисложиттєвих орієнтацій особистості
юнацького віку та визначення особливостей їх сформованості потребують
детального аналізу характеристики особистості

юнацького віку, а також

існуючих класифікацій досліджуваного феномену.
Для цього вважаємо за доцільне розглянути праці дослідників проблем
юнацького віку (Б. Г. Ананьев, Л. І. Божович, Н. Л. Бикова, Л. С. Виготський,
О. М. Гріньова,

Х. М. Дмитренко-Карабин,

І. С. Кон,

Г. Крайг,

Д. О. Леонтьєв, Ф. Райс, А. А. Реан, Д. І. Фельдштейн та ін.) з метою аналізу
загальної характеристики юнацької особистості, психофізіологічних й
соціальних особливостей її становлення в контексті смисложиттєвого
розвитку, а також – детермінантів цього розвитку та критеріїв класифікації
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку.
Юність – період життєвого шляху людини, який становив й становить
значний

інтерес

для

досліджень

завдяки

тим

якісним

змінам

і

новоутворенням у свідомості юнаків, котрі спонукають їх бути як активними
суб’єктами власного життя, так і активними учасниками життя суспільного.
Особливо це стосується смислів і цінностей, для розвитку яких юнацькій вік
є сензитивним. Саме на цьому віковому етапі молода людина робить низку
важливих виборів, що визначають подальшу перспективу її розвитку в різних
життєвих сферах. Детермінованість цих виборів системою життєвих смислів
й

цінностей

смисложиттєвих

актуалізує

вивчення

особливостей

орієнтацій

у

юнацтва.

період

сформованості

Юність

вважається

сензитивним етапом для становлення осмисленості життя, а формування
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системи смисложиттєвих орієнтацій – одним із найважливіших аспектів
соціалізації.
Перш,

ніж

сформованості

переходити

до

смисложиттєвих

безпосереднього

орієнтацій

в

аналізу

юнацькому

специфіки
віці,

варто

розглянути загальні особливості цього вікового періоду.
Одна з основних характеристик юнацького віку, яка внаслідок різних
причин, перебігу процесів інтелектуального, фізичного, психологічного й
духовного розвитку юної людини, детермінує основні суперечності юнацької
психології – неоднорідність. Так, Б. Г. Ананьєв у цьому контексті зазначав,
що фізична, соціальна та розумова зрілість, а також зрілість у ставленні до
праці (працездатність) не співпадають у часі [16]. І. С. Кон, згідно з власним
варіантом (прийнятим нами для дослідження) виділення хронологічних меж
юності (рання юність: 14(15) – 18 років; пізня юність: 18–23(25) років) [180]
зазначав, що нерівномірність та неоднорідність психофізіологічних процесів
розвитку проявляється в тому, що один представник 14–15 років може бути
постпубертатним

юнаком,

а

інший

–

пубертатним

підлітком

чи

допубертатною дитиною [181]. Отже, гетерохронність розвитку юнаків
проявляється в індивідуальних відмінностях між ними як у процесах
фізичного дозрівання, так і в процесах розвитку самосвідомості та
становлення особистісної позиції стосовно себе та світу, власного реального
становища та стосовно бажаного майбутнього, про що в своїх працях
зазначали такі вчені як: Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, Л. І. Божович,
Л. С. Виготський,

Д. Б. Ельконін,

Е. Еріксон,

І. С. Кон,

Г. Крайг,

В. Ф. Моргун, Д. І. Фельдштейн та інші [16; 19; 51; 89; 180; 186; 227; 327;
361;

363].

Неоднорідність

розвитку

психічних

новоутворень,

котрі

становлять підґрунтя для формування смисложиттєвої сфери, відповідно
зумовлює неоднорідність розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнаків.
Загалом, своєрідний фокус світоглядних пошуків юності становить
віднайдення власних життєвих смислів й проблему сенсу життя. Вони тісно
пов’язані з розвитком новоутворень цього вікового періоду, а також із
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загальною соціальною ситуацією розвитку, що полягає в переході від
дитинства до дорослого життя. Вікові новоутворення, а саме: здатність до
глибокої саморефлексії, усвідомлення власної унікальності, становлення
моральної

свідомості,

формування

самоідентичності,

особистісне

та

професійне самовизначення, розвиток самосвідомості та становлення
стійкого образу власного «Я», формування конкретних життєвих планів
(спрямованість у майбутнє), установка на свідому побудову власного життя й
активне формування світогляду [16; 51; 89; 179; 303; 358; 363], – головним
чином, характеризують перебудову свідомого компонента особистості, та
становлять не передумову, а результат (продукт) вікового розвитку. При
цьому зміни у свідомості детерміновані притаманною конкретному віку
формою соціального буття. Цим пояснюється дозрівання новоутворень не на
початку,

а

в

кінці

кожного

вікового

періоду,

про

що

зазначав

Л. С. Виготський [89]. На нашу думку, це свідчить про те, що людина,
рухаючись від одного вікового періоду до іншого, розвивається через
адаптацію до мінливої соціальної реальності. Вступаючи в певний вік,
людина постає перед відповідними життєвими вимогами. Виконання цих
вимог свідчить про адаптацію людини до нової форми соціального буття, що
є сигналом для інтенсифікації процесу розвитку психічних новоутворень.
Інакше кажучи, наша психіка еволюціонує в процесі діяльності. Таким
чином, для особистості юнацького віку вкрай важливо не просто поглибити
розуміння самої себе, узгодити свої інтереси і прагнення та вибудувати цілі
подальшого самостановлення в усіх сферах суспільного життя, а перейти до
етапу активних дій, попередньо пройшовши етап самовизначення. Про
останній Л. І. Божович писала: «Від підліткових мрій, пов’язаних з
майбутнім, самовизначення відрізняється тим, що воно базується вже на
стійких інтересах і прагненнях суб’єкта; тим, що воно передбачає врахування
всіх можливостей і зовнішніх обставин; спирається на світогляд, що
формується… та пов’язане з вибором професії» [51, c. 242]. Це означає, що
самовизначення людини в період юнацтва має реалізовуватися через її
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діяльність, адже «особистість проявляється і формується через вчинки» [296,
c. 348]. Тож, якщо людина не змінює форму або якість діяльності, то потреба
в її психічному розвитку не виникає.
Щодо соціального статусу особистості юнацького віку в суспільстві
слід зазначити, що в юності корінним чином змінюється її соціальне
становище. Саме в цей віковий період молода людина стає повністю
правомірною та відповідальною перед законом. Формально юнаки і дівчата
визнаються здатними виконувати всі функції дорослих: створювати сім’ї,
узаконювати шлюб, працювати та бути фінансово незалежними. Однак,
далеко не всі є психологічно зрілими для цього та готовими до повної
відповідальності за власне життя. Провідною діяльністю в юності стає
навчально-професійна діяльність, зростає усвідомленість ставлення до
навчання й чіткість бачення професійної й життєвої перспективи загалом;
думки юнаків і дівчат все більше спрямовуються в майбутнє. Зростає також
рівень самоусвідомлення й самоповаги, образ власного «Я» характеризується
більшою стабільністю, а власна індивідуальність набуває більш ціннісного
значення.
Юнацькій вік є фундаментом для становлення психологічно зрілої
дорослої особистості, яка усвідомлює свою свободу вибору й свободу вибору
інших людей та приймає на себе повну відповідальність за своє життя [351].
Усвідомлення смисложиттєвих орієнтирів хлопцями і дівчатами в цей
віковий період надзвичайно важливе, адже воно визначає стратегічну
спрямованість власної життєвої перспективи. Це зводить до мінімуму або ж
повністю нівелює недбале, недалекоглядне й безвідповідальне ставлення до
теперішнього й майбутнього життя. Усвідомлення своїх смисложиттєвих
орієнтацій свідчить про формування провідних життєвих задач у контексті
становлення головних життєвих цілей особистості юнацького віку. Вони
спрямовані на реалізацію головних цінностей і сутнісно набувають для
юнаків і дівчат ціннісного, а іноді – надціннісного значення.
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Розвиток різних за мірою усвідомленості [67] смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці, що інтегрують в собі «когнітивну, емоційну та
поведінкову складові смисложиттєвих конструктів» [105], зумовлений
такими детермінантами, як: соціальна ситуація розвитку; особистісне
зростання; вплив соціального середовища; усвідомлені смисли і цінності
особистості [51; 186; 249; 295]. Смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці
значною мірою залежать і від індивідуальних життєвих особливостей
кожного конкретного юнака: від особливостей його життєдіяльності та від
його соціального оточення. Водночас смисложиттєві орієнтації юнаків та
дівчат співвідносяться із характером їх самоставлення. Юнаки і дівчата з
позитивною Я-концепцією відрізняються високим рівнем осмисленості
життя, рефлексії, мотивації й відповідальності, а також конструктивними
смисложиттєвими орієнтаціями [113; 107; 225], де рефлексія визнається
основним механізмом розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
[336; 345; 347].
Рефлексія розуміється як специфічна людська якість, що забезпечує
усвідомлення дійсності через процес її психічного відображення. Саме
завдяки рефлексії, розмірковуючи та осмислюючи себе й своє життя, юна
людина здатна, на нашу думку, реагувати на нові вимоги соціальної ситуації
розвитку й змінювати провідну форму діяльності. Внаслідок цього
відбувається

розвиток

нових

психічних

утворень,

в

тому

числі

і

смисложиттєвих орієнтацій. Ми припускаємо, що викладене наше розуміння
рефлексії є упередженим, адже чіткого, єдино вірного наукового визначення
цього поняття не існує. Цю думку підтверджує дослідник психології
рефлексії А. В. Карпов. Вчений зазначає, що рефлексія характеризується
яскраво вираженою поняттєвою невизначеністю; в системі психологічних
понять її понятійний статус до кінця незрозумілий. А. В. Карпов наголошує,
що рефлексія – це синтез трьох модусів: властивості, стану й процесу. Вона
виступає одночасно і як специфічно людська властивість (рефлексивність), і
як стан усвідомлення будь-чого, і як процес репрезентації психікою свого
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власного змістового наповнення. Дослідник також зазначає, що: рефлексія у
різних людей має свій індивідуальний діапазон вираженості; спрямованість
рефлексії поділяється на інтрапсихічну та інтерпсихічну; рефлексія існує по
відношенню до теперішнього, минулого та майбутнього часових вимірів
[167]. Погоджуючись зі змістом положень, обґрунтованих цим вченим,
зазначимо, що рефлексія лише частково може вважатися механізмом
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, і що сама по собі вона його не
забезпечує. Припускаємо, що рефлексія у різних людей має різне ціннісносмислове

«забарвлення».

Саме

воно

визначає

вектор

і

характер

рефлексивного поступу думок людини – ціннісно-смислову рефлексивну
спрямованість. Залежно від неї в однієї людини внаслідок рефлексії
відбувається розвиток смисложиттєвих орієнтацій, з’являється жага до
життя, а в іншої – деградація й духовний занепад.
Отже, для подальшого нашого дослідження вважаємо за доцільне
розглядати рефлексію як властивість, стан і процес, що має індивідуальну
міру вираженості та визначається ціннісно-смисловою реальністю конкретної
особистості. Тому, на нашу думку, забезпечити розвиток смисложиттєвих
орієнтацій скоріше може процес переосмислення (цінностей, смислів, ідеалів,
переконань тощо). Ми визначаємо його як аналіз істинності й актуальності
власних смислів і цінностей крізь призму причинно-наслідкових зв’язків у
житті. Інакше кажучи, рефлексія як процес репрезентує змістове наповнення
психіки, а як механізм – лежить в основі переосмислення, завдяки якому
людина здатна змінювати власну ціннісно-смислову психічну реальність.
Тому, безумовно, рефлексія є механізмом, завдяки якому можливий розвиток
смисложиттєвих орієнтацій.
Отже, завдяки окресленим віковим особливостям юнацького періоду
процес розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат набуває своєї
специфіки, розкрити яку можна, проаналізувавши існуючі класифікації
досліджуваного феномену.
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Як показало вивчення літературних джерел, дослідники по-різному
класифікують

смисложиттєві

орієнтації

особистості

загалом

та

смисложиттєві орієнтації особистості в юнацькому віці зокрема, аналізуючи
їх структуру і виділяючи їх види та рівні.
Згідно з класифікацією Д. О. Леонтьєва смисложиттєві орієнтації
поділяються на такі рівні: рівень загальних смислових орієнтацій – головні
лінії становлення смислової сфери психіки людини (світогляд, смисл життя,
самоставлення, особистісні потреби й цінності); власне смисловий рівень
смислових орієнтацій особистості (динамічні смислові конструкти, що
забезпечують становлення загальних під час взаємодії особистості з
навколишнім середовищем) [200]. Ми погоджуємося із запропонованою
класифікацією, а також з положенням щодо формуючого взаємовпливу
головних (загальних) смислових орієнтацій та динамічних смислових
орієнтацій. Цей взаємовплив, на наш погляд, виконує корегуючу та
формуючу функції. Спочатку «поточні» (повсякденні) смисложиттєві
орієнтації

особистості

визначаються

наявними

в

структурі

психіки

загальними смислами й цінностями. Після цього в процесі взаємодії із
соціальним

середовищем

коректуються

як

«поточні»

смисложиттєві

орієнтації, так і загальні.
В. Е. Чудновський,

на

відміну

від

Д. О. Леонтьєва,

класифікує

смисложиттєві орієнтації за структурою залежно від особливостей їх
становлення та специфіки зв’язків між ними таким чином: конгломерат (мало
узгоджені між собою життєві смисли); моноліт (наявна домінантна
смисложиттєва орієнтація; інші смисложиттєві орієнтації при цьому не
розвиваються, що призводить до однобокого становлення особистості);
авторитарну

ієрархію

(багатокомпонентна

структура

смисложиттєвих

орієнтацій, у якій головним є лише один смисловий конструкт); розірвану
смислову структуру (зв’язки між різними смисложиттєвими орієнтаціями
недостатньо сформовані, що заважає їм інтегруватися в цілісну систему);
номінальну структуру (декілька домінуючих смисложиттєвих орієнтацій
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неузгоджені між собою та суперечать провідному життєвому смислу);
структуру смисложиттєвих орієнтацій, що розпадається (свідчить про
порушення психічного розвитку; загальний життєвий смисл розпадається на
ряд конкретних смислів); ієрархію гармонійної взаємодії смисложиттєвих
орієнтацій (інтегрована, узгоджена, цілісна система головних та другорядних
смисложиттєвих орієнтацій) [345].
Смисложиттєві орієнтації за О. В. Мартиновою поділяються на типи,
пов’язані з відповідними типами цінностей, зокрема: побутові, егоцентричні,
абстрактно-теоретичні, ситуативні, вищі та ін. [215].
На

нашу

думку,

запропонована

класифікація

смисложиттєвих

орієнтацій особистості юнацького віку за типом цінностей є науково
обґрунтованою.

Усвідомлені

життєві

смисли,

набуваючи

ціннісного

значення, визначають життєві цілі, що кристалізуються в смисложиттєвих
орієнтаціях юнаків і дівчат.
Відповідно до поглядів П. Іберсола смисложиттєві орієнтації в
юнацькому віці бувають поверхневі (смисложиттєві орієнтації, які вчений
визначає як мінливі та аморфні) і глибинні (смисложиттєві орієнтації, які, на
противагу поверхневим, характеризуються конкретністю та чіткістю,
повнотою смислу і зв’язком з реальним життям) [384].
Вважаємо,

що

така

класифікація

смисложиттєвих

орієнтацій

відображає міру цілісності й сформованості юнацької особистості, а також
міру

її

самовизначення

в

різних

життєвих

сферах.

Чим

більше

соціалізованою є особистість, чим більш структурованим є її бачення власної
перспективи в житті, тим більш глибинними, чіткими, конкретними й
пов'язаними з реальним життям стають її смисложиттєві орієнтації. На нашу
думку, в процесі дорослішання, з переходом від раннього юнацького віку до
пізнього відбувається розвиток смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат,
під час якого активно формуються саме глибинні смисложиттєві орієнтації.
С Г. Крайг, своєю чергою, конкретизує смисложиттєві орієнтації,
притаманні особистості в юнацькому віці. Вчений зазначає, що на фоні
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загальної юнацької емоційності на перший план виходять такі смисложиттєві
орієнтації, як дружба, любов, інтимна близькість, самопізнання та
самовираження, самовизначення (особистісне й професійне) [186]. Отже, у
смисложиттєвих орієнтаціях, виокремлених цим вченим, відображені головні
потреби й мотиви особистості юнацького віку.
Класифікація
запропонована

смисложиттєвих

автором

концепції

орієнтацій
ефективної

в

юнацькому

самореалізації

віці,
молоді

А. О. Скрипкіним, доповнює класифікацію Г. Крайга. За А. О. Скрипкіним,
основу смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці становлять: потреби,
мотиви і прагнення людини (прагнення до самотрансценденції, подолання
своїх обмежень (через екзистенцію), альтруїзм, відданість справі, творчість,
самоактуалізація, гедонізм). На думку вченого, у випадку домінування
гедоністичних

смисложиттєвих

уповільнюється.

Ним

також

орієнтацій

процес

обґрунтовано

самореалізації

домінування

таких

смисложиттєвих орієнтацій як: матеріальна забезпеченість (у ранньому
юнацькому віці); добро, любов, діти, розвиток власного Я (більш характерні
для дівчат та в пізньому юнацькому віці) [295].
В основу виокремлення основних смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці за Ф. Райсом покладено такі основні потреби особистості як
емоційна свобода та незалежність від батьків. З урахуванням значення цих
потреб статусу смисложиттєвих орієнтацій набувають дружні зв’язки,
популярність

у

групі,

досягнення

визнання,

фізична

привабливість,

романтичні стосунки, близькість з протилежною статтю [275]. Зазначимо, що
згідно з віковою класифікацією, обгрунтованою американськими вченими, на
яку спирається Ф. Райс, вік з 11 до 19 років вважається підлітковим [275], що
співвідноситься в нашому дослідженні з раннім юнацьким віком – початком
пізньої юності.
Як показало вивчення праць сучасних вчених, вони досліджують
проблему

смисложиттєвих

професійного

становлення;

орієнтацій
серед

них:

юнацького

віку

С. Н. Гончар,

в

контексті

М. М. Далгатов,
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Т. В. Максимова, О. В. Мартинова, О. І. Мешко, Н. В. Моздор, В. І. Осьодло
та ін. [99; 142; 213; 222; 226; 240; 341]. Ці дослідники наголошують на
значенні взаємовпливу навчально-професійної діяльності юнаків та їх
смисложиттєвих орієнтацій.
Так, Н. В. Моздор виділяє в особистісній структурі юнаків домінантні
цінності й орієнтири за таким критерієм як тип навчального закладу:
матеріальні цінності й споживацькі орієнтири (притаманні юнакам, що
навчаються у світських навчальних закладах); моральні цінності й духовні
орієнтири милосердя, любові та добра (притаманні юнакам, що здобувають
освіту в навчальних закладах духовного спрямування) [226]. Смисложиттєві
орієнтації в юнацькому віці М. М. Далгатов ділить на: розрізнені за своєю
структурою (характерні для студентів світських навчальних закладів); цілісні
за своєю структурою (характерні для студентів духовних навчальних
закладів) [341]. Зазначимо, що навчально-професійна діяльність, як один з
провідних

векторів

життєдіяльності

в

юнацькому

віці,

впливає

на

становлення не тільки професійних смислів, а й на розвиток смисложиттєвих
орієнтацій загалом. Останній, своєю чергою, впливає на становлення
професійних смислів, які зумовлюють певні зміни у спрямуванні навчальнопрофесійної діяльності. Тому, на нашу думку, доцільно враховувати як
класифікації конкретно смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці, так і
їхніх структурно-змістових складових, таких як цінності, цілі, мотиви та ін.
Становлення життєвих цілей особистості юнацького віку тісно
пов’язане зі становленням її смисложиттєвих орієнтацій. Процес осмислення
і переосмислення свого життя створює підґрунтя для розвитку життєвих
цілей [316], змістовим ядром яких є цінності особистості [106]. Згідно з
наведеним нами визначенням «смисложиттєвих орієнтацій особистості в
юнацькому

віці»,

цінності-цілі

є

структурним

компонентом

даного

феномену. Тому вважаємо за доцільне розширити наведені вище класифікації
смисложиттєвих

орієнтацій,

спираючись

на

результати

досліджень
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смисложиттєвих

цілей

юнаків

і

дівчат

Л. І. Божович,

Н. Л. Бикової,

О. М. Гріньової, О. В. Люсової, С. В. Явон.
Враховуючи класифікацію смисложиттєвих цілей в юнацькому віці
Л. І. Божович,
пов’язані

з

можна

виділити

реалізацією

розвиватись»,

«робити

абстрактні

духовних
добро»,

і

смисложиттєві

суспільних

«приносити

орієнтації,

ідеалів

користь»,

(«духовно
«допомагати

нужденним»), а також конкретні смисложиттєві орієнтації, що стосуються
реалізації

особистих

(егоїстичних)

бажань

(«здобути

професію»,

«працевлаштуватись», «створити сім’ю») [51].
Згідно з конкретизацією життєвих цілей в юнацькому віці Н. Л. Бикової
до провідних смисложиттєвих орієнтацій в цьому віковому періоді
відносяться орієнтації на особисте життя, на фінансову незалежність й
матеріальний добробут, на самореалізацію, на статус у суспільстві [67].
О. М. Гріньова, досліджуючи проблему смисложиттєвих орієнтацій,
наголошує,

що

«складність

феномена

смисложиттєвих

орієнтацій

особистості, а також наявність різних підходів вчених до його вивчення
зумовлюють необхідність дослідження структури даного феномена… Види
смисложиттєвих орієнтацій розглядають одночасно і як рівні цього
феномена. Тому в опублікованих працях представлено саме ієрархії, а не
системи

смисложиттєвих

результатами

аналізу

орієнтацій

особистості»

ціннісно-смислового

змісту

[105,
життєвих

c. 97].
цілей

За
в

юнацькому віці, здійсненого О. М. Гріньовою, можна дійти висновку щодо
таких пріоритетних смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат: престижна
робота, власний дім, створення сім’ї, народження дітей, особистісний ріст,
самоактуалізація [107].
Дослідження змісту життєвих цілей в юнацькому віці, здійснене
О. В. Люсовою, уможливило виокремлення таких основних смисложиттєвих
орієнтацій, притаманних цьому віковому періоду: успішність, свобода,
позитивне майбутнє, духовне збагачення [207].
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Вивчення

результатів

дослідження

розвитку

життєвих

цілей

особистості в ранньому та пізньому юнацькому віці С. В. Явон показало, що
до смисложиттєвих орієнтацій особистості раннього юнацького віку
передусім відносяться: самовираження, реалізація своїх здібностей, хороші
друзі,

авторитет

серед

однолітків,

лідерство.

Що

ж

стосується

смисложиттєвих орієнтацій пізнього юнацького віку, то до них вчена
віднесла:

цікаву

роботу,

матеріальний

добробут,

самореалізацію,

самоактуалізацію, статус у суспільстві, хороші сімейні стосунки, стабільне,
спокійне життя, впевненість у завтрашньому дні, створення власного бізнесу
[370].
Досліджуючи підлітковий, юнацький та дорослий вік, А. А. Реан
виділив мотиваційну структуру кожного з них. Зазначимо, що мотив – це
«внутрішнє спонукання особистості до того чи іншого виду активності,
пов’язане із задоволенням певної потреби». Саме на основі свідомо
поставленої цілі і свідомо прийнятого наміру виникає мотив [277], а тому він
безпосередньо пов’язаний зі смисложиттєвими орієнтаціями. З урахуванням
висновку цього вченого, можна виокремити такі головні смисложиттєві
орієнтації особистості юнацького віку як дружба, любов, навчальнопрофесійна діяльність, професійне становлення, кар’єра, створення сім’ї.
Таким чином, у ранньому юнацькому віці в мотиваційній сфері
пріоритетними є мотиви спілкування, особливо такі емоційно насичені та
глибокі його форми як дружба і любов [276]. В юнацькому віці істотно
оновлюються мотиви спілкування. На основі інтелектуальної та емоційної
близькості відбувається поглиблення і диференціація дружніх зв’язків. Серед
найважливіших життєвих цінностей 15-17-літні юнаки називають бажання
мати вірних друзів. Дружбу вважають головною цінністю в житті 97,7%
опитаних, любов – 90,8%) [278]. Порівняно з підлітковим віком, у юнацькому
відбувається більш глибока диференціація навчальних інтересів. Вона
зумовлюється одночасно як особистісними пізнавальними інтересами, так і
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прагматичними цілями, що полягають у необхідності вивчення конкретних
дисциплін для складання вступних іспитів у ЗВО. Навчально-пізнавальна
діяльність

старшокласників

все

більше

визначається

мотивами,

спрямованими на усвідомлення життєвої перспективи та здійснення
професійних намірів і планів, пов’язаних з майбутнім [277]. Тому навчальні
мотиви старшокласників слід розглядати спільно з мотивами їх професійної
орієнтації, що має надзвичайно важливе значення для самореалізації в
дорослому житті.
Зазначимо, що вибір майбутньої професії та місця роботи пов’язаний
не тільки з особистісним інтересом кожного конкретного юнака до певної
сфери професійної діяльності, а й з потребами в безпеці, матеріальному
добробуті, самореалізації, престижі, статусі й суспільному визнанні, а також
– створенні сім’ї [278]. Вступаючи в доросле життя, юна людина постає
перед необхідністю самовизначитися, зробити вибір як щодо професійного
шляху, так і стосовно створення сім’ї, народження дітей. Вважається, що «ці
події мають характер нормативних, оскільки вони очікуються і найчастіше
відбуваються в конкретний час у більшості людей» [277, c. 424].
Припускаємо, що в сучасних реаліях така «нормативність» є неактуальною і
все помітніше відходить на другий план у зв’язку зі стрімким поширенням
європейських цінностей і тенденцій на теренах пострадянського простору.
Західний спосіб життя є взірцем створення сім’ї в більш пізньому віці, після
забезпечення

необхідної

професійного

й

матеріальної

кар’єрного

бази

зростання.

Ось

на

основі
чому

попереднього

серед

сучасних

представників пізнього юнацького віку спостерігаємо нерівномірність
термінів реалізації таких безперечно актуальних смисложиттєвих орієнтацій
як створення сім’ї та народження дітей.
Порівняльний аналіз розглянутих видів смисложиттєвих орієнтацій
особистості юнацького віку дозволив систематизувати критерії класифікації
досліджуваного феномену (таблиця 1.1).

75
Таблиця 1.1
Класифікація смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
Критерій
класифікації

Види смисложиттєвих орієнтацій

Автор

смисловий
рівень

загальні (смисл життя, світогляд,
самоставлення),
конкретні (динамічні смислові
конструкти)

Д. О. Леонтьєв

міра
узгодженості
в структурі

розрізнені (розірвана структура)
цілісні (гармонійна структура)

В. Е. Чудновський
М. М. Далгатов

повнота
смислу

глибинні (чіткі, конкретні, узгоджені)
поверхневі (мінливі, аморфні)

П. Іберсол

тип
цінностей

побутові, егоцентричні, абстрактнотеоретичні, ситуативні, вищі

О. В. Мартинова

характер
(вплив)
освіти

матеріально-споживацькі,
морально-ціннісні (духовні)

Н. В. Моздор

головні
потреби,
прагнення,
мотиви та
цінності

дружба, любов, інтимна близькість,
самопізнання, самовираження,
самовизначення, самотрансценденція,
подолання власних обмежень, відданість
справі, альтруїзм, творчість, гедонізм,
самоактуалізація, емоційна свобода,
незалежність від батьків, популярність в
групі, досягнення визнання, фізична
привабливість, романтичні стосунки,
близькість з протилежною статтю

А. О. Скрипкін
Г. Крайг
Ф. Райс
А. А. Реан

абстрактні (суспільні
ідеали)
зміст
смисложиттєвих цілей

духовний розвиток,
робити добро,
приносити користь,
допомагати
нужденним

конкретні
(особистісні
потреби)
здобуття професії,
престижна робота,
особисте життя,
створення сім’ї,
народження дітей,
матеріальний

Л. І. Божович
Н. Л. Бикова
О. М. Гріньова
О. В. Люсова
А. А. Реан
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Критерій
класифікації

Види смисложиттєвих орієнтацій

Автор

добробут, власний
дім, успіх, свобода,
щасливе майбутнє,
самореалізація,
статус у
суспільстві,
духовне збагачення
смисложиттєві
орієнтації у ранній
юності

вік

смисложиттєві
орієнтації у пізній
юності

добро, любов, діти,
розвиток власного
Я, цікава робота,
матеріальний
добробут,
матеріальне
самореалізація
благополуччя,
самовираження,
статус у
реалізація власних суспільстві, хороші
здібностей, хороші
сімейні стосунки,
друзі, авторитет серед стабільне життя,
однолітків, лідерство
безпека,
впевненість у
майбутньому,
власна справа
(бізнес)

С. В. Явон
А. О. Скрипкін

Завдяки цьому нами встановлено, що смисложиттєві орієнтації
інтегрують у собі когнітивну, рефлексивну, мотиваційну і духовну складові.
Велика кількість видів смисложиттєвих орієнтацій зумовлює, на нашу
думку, необхідність визначити провідні для юнаків і дівчат, які найчастіше
виділяють у розглянутих нами класифікаціях вчені.
Беручи за основу представлену видову характеристику досліджуваного
феномену, визначаємо п’ять основних смисложиттєвих орієнтацій, котрі
притаманні особистості в період юності (як ранньої, так і пізньої), а саме:
1) любов в особистому житті (Н. Л. Бикова, Г. Крайг, Ф. Райс, А. А. Реан,
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С. В. Явон); 2) створення сім’ї (Л. І. Божович, О. М. Гріньова, С. В. Явон,
А. А. Реан, А. О. Скрипкін); 3) самоактуалізація (Н. Л. Бикова, Л. І. Божович,
О. М. Гріньова, А. О. Скрипкін, С. В. Явон); 4) професійний та кар’єрний
розвиток (Л. І. Божович, О. М. Гріньова, С. В. Явон, А. А. Реан); 5) дружба
(Г. Крайг, Ф. Райс, А. А. Реан, С. В. Явон). Ці смисложиттєві орієнтації за
порядком їх виокремлення вченими зайняли такі місця: любов в особистому
житті, створення сім’ї, самоактуалізація – на першому місці; професійний та
кар’єрний розвиток і дружба – на другому місці (додаток А).
Здійснений аналіз дозволяє узагальнити та інтегрувати у власному
баченні розглянуті нами погляди різних вчених на структуру досліджуваного
феномену (рис. 1.1).
Таким чином, смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці входять до
ціннісно-смислової
Утворюючими

структури

компонентами

особистості

цього

досліджуваного

вікового

феномену

періоду.

виступають

цінності, смисли та мотиви конкретного юнака або дівчини. Смисложиттєві
орієнтації інтегрують у собі когнітивну, рефлексивну, мотиваційну і духовну
складові. Вони

поділяються: за повнотою смислу – на поверхневі та

глибинні; за типом цінностей – на побутові, егоцентричні, абстрактнотеоретичні, ситуативні та вищі; за мірою узгодженості елементів структури –
на конгломерат, моноліт, авторитарну ієрархію, розірвану смислову
структуру, номінальну структуру та структуру, що розпадається; за
домінантними мотивами – на орієнтацію на спілкування, орієнтацію на
професійну реалізацію, орієнтацію на створення сім'ї, а також – на творчу
самореалізацію. До основних смисложиттєвих орієнтацій особистості
юнацького віку віднесені: дружба, професійний та кар’єрний розвиток,
створення сім’ї, любов і самоактуалізація.

Рис. 1.1. Структура смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку
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Отже, в результаті розгляду загальної характеристики особистості
юнацького
становлення

віку,
в

смисложиттєвих

психофізіологічних
контексті
орієнтацій,

й

соціальних

смисложиттєвого
а

також

особливостей

розвитку,

існуючих

її

структури
класифікацій

смисложиттевих орієнтацій в юнацькому віці, ми виділяємо такі
особливості сформованості досліджуваного феномену:
−

мінливість (Х. М. Дмитренко-Карабин) [113];

−

динамічність

(О. В. Соколова,

Н. Л. Бикова,

Т. І. Пашукова,

А. А. Скрипкін) [67; 248; 295; 301];
−

ситуативність, граничність, різна міра усвідомленості (Н. Л. Бикова)
[67];

−

нестабільність,

випадковість,

стихійність,

непередбачуваність

(Н. Г. Каунова) [169].
Особливості розвитку і сформованості смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому

віці,

на

нашу

думку,

зумовлюються:

нерівномірністю

психофізіологічного розвитку особистості в період юнацтва; характером
світоглядних, смисложиттєвих пошуків юнаків і дівчат; загальною
соціальною ситуацією розвитку, яка полягає у входженні юної людини в
доросле життя; завданням самовизначення (професійного, особистісного,
морального, соціального). Зазначені особливості свідчать про те, що
смисложиттєві орієнтації особистості юнацького віку не є монолітним
утворенням, а змінюються залежно від різних факторів. Так, смисложиттєві
орієнтації можуть змінюватися в залежності від конкретної ситуації
розвитку та змін в умовах життя. Водночас на смисложиттєві орієнтації
впливають, як зазначає Т. І. Пашукова [248], динамічні проекції власної
смисложиттєвої концепції на конкретну життєву ситуацію. Це означає, що
смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці є дійсно динамічною
структурою цінностей-цілей, зміни в якій можуть бути продиктовані як
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зовнішніми, соціальними, факторами, так і внутрішніми, особистісними,
чинниками.
Аналіз
різними

класифікацій

вченими,

та

смисложиттєвих

їх

узагальнення

орієнтацій, опрацьованих
засвідчив,

що

специфіка

сформованості смисложиттєвих орієнтацій у період юності також полягає у
поєднанні в юнацькій особистості підліткових потреб у близьких стосунках
з протилежною статтю й любові, в колі однодумців і друзів з актуальними
для дорослих людей мотивами професійного становлення й кар’єрного
розвитку, створення сім’ї, а також – самоактуалізації. Про це свідчать
виділені нами провідні смисложиттєві орієнтації особистості юнацького
віку (любов в особистому житті, створення сім’ї, самоактуалізація,
професійний та кар’єрний розвиток, дружба).
Таким

чином,

психофізіологічного

кожний
розвитку,

віковий
що

період

має

співвідносяться

свої

нормативи

із

завданнями

інтелектуального й особистісного розвитку, котрі диктує соціум на
кожному етапі життя. У періоди юності та дорослості ці завдання різні.
Відповідно, смисложиттєві орієнтації особистості в ці вікові періоди також
відрізняються. Починаючи з ранньої дорослості, когнітивний та фізичний
розвиток людини досягає свого максимуму [186]. Людина використовує
свої здібності, щоб досягти успіху в основному в сімейній та професійній
сферах. Згідно із завданнями цього вікового періоду за Р. Хейвінгхерстом,
можна виділити такі смисложиттєві орієнтації періоду ранньої дорослості:
обрати партнера для життя та навчитися з ним жити, почати сімейне життя,
виховувати дітей та вести домашнє господарство, почати професійну
діяльність, знайти близьку по духу соціальну групу, усвідомити і прийняти
соціальну відповідальність [388]. З переходом до середньої дорослості
стають актуальними дещо інші смисложиттєві орієнтації, а саме: досягти
соціальної відповідальності дорослого, підтримувати економічні стандарти
життя, прийняти вікові фізіологічні зміни та адаптуватися до них,
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організувати дозвілля, допомогти дітям брати на себе відповідальність й
успішно адаптуватися до соціуму, прийняти та адаптуватися до старіння
власних батьків. Далі, з переходом до зрілості більш актуальними стають
завдання суспільно-значущої й соціально-корисної спрямованості [388].
Отже, в результаті теоретичного аналізу можемо підсумувати, що
юнацький вік – це перехідний період від підліткового романтизму до більш
практичного дорослого життя, де головним є прагнення самоактуалізації, а
основною метою – вибір професійного шляху, створення сім’ї й
народження дітей. При цьому для юнаків і дівчат продовжують бути
актуальними

такі

загальнолюдські

цінності

як

любов

і

дружба.

Смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці близькі до смисложиттєвих
орієнтацій особистості в період ранньої дорослості та більш далекі від
смисложиттєвих орієнтацій дорослої людини, а також людини зрілого віку.
Ця відмінність природно обумовлена різницею в мірі соціальної й
особистісної відповідальності, а також різницею в життєвому досвіді та
психологічній зрілості.
Завдяки

порівняльному

аналізу

смисложиттєвих

орієнтацій

представників юнацького віку і дорослих людей ми дійшли висновку, що
проблема смисложиттєвих пошуків актуальна для людини в будь-який
віковий період. Хоча смисложиттєві орієнтації, як правило, спільні для
представників однієї вікової групи, віднайдення смислу життя, а також
цінностей та цілей – виключно індивідуальний процес. Його унікальність
зумовлює проблемність визначення загальних успішних життєвих цілей та
цінностей. Підтвердження цієї нашої думки знаходимо у В. Франкла:
вчений зазначав, що смисложиттєві орієнтації – набір властивих тільки
конкретній

особистості

цінностей

основоположні для свого життя [336].

та

цілей,

які

вона

обрала

як
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Підсумовуючи теоретичний аналіз особливостей сформованості
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, вважаємо доцільним
здійснити

емпіричний

українських

юнаків

аналіз
та

смисложиттєвих

дівчат

порівняно

з

орієнтацій
вище

сучасних

розглянутими

смисложиттєвими орієнтаціями, виділеними іншими вченими. Можливо,
з’явилися нові смисложиттєві орієнтації згідно актуальним світовим
соціально-економічним тенденціям і сучасним українським реаліям,
зокрема, у зв’язку з Революцією Гідності 2013–2014 рр, початком і
розгортанням бойових дій на сході країни та проведенням АТО. З огляду на
це припускаємо, що структура смисложиттєвих орієнтацій сучасних
українських юнаків і дівчат розширилася від егоїстично-споживацьких
орієнтацій, спрямованих на влаштування власного життя, до орієнтацій на
інших та світ загалом.

1.3.

Психолого-педагогічні умови розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці

На основі здійсненого теоретичного аналізу були виявлені провідні
смисложиттєві орієнтації особистості в юнацькому віці, специфіка їх
сформованості та структури, а також розглянуті психолого-педагогічні
підходи досліджуваного феномену дали підстави для з’ясування психологопедагогічних умов розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості
юнацького віку.
Поняття «умова» в наукових джерелах має неоднозначне трактування.
Так, в енциклопедичному словнику умова розглядається як сукупність
чинників, які впливають на щось, створюють середовище функціонування
чи протікання будь-якого процесу [240].
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У довідникових виданнях «умова» визначається як:
– вимога, що ставиться однією зі сторін, які домовляються; як усну чи
письмову згоду про що-небудь; як правила, що встановлені в будь-якій
сфері життя, діяльності; як обставини, за яких відбувається чи залежить щонебудь;
– чинник, тобто рушійна сила, причина будь-якого процесу, що
відображає універсальні стосунки між суб’єктами спілкування. За межами
діяльності ці стосунки не можуть перетворитися на нову дійсність. Для
цього потрібна причина. У зв’язку з цим причинність виконує функцію
активного діяльнісного чинника. Саме він із матеріалу умов забезпечує
продукування нової дійсності як кінцевого результату [242].
– сукупність явищ зовнішнього та внутрішнього середовища, що
ймовірно впливають на розвиток конкретного психічного явища [280].
Ми надаємо перевагу визначенню вчених, які розглядають поняття
«умова» в широкому розумінні, як явище, що викликає інше явище, яке є
причиною. Коли явище взаємодіє з тим або іншим явищем у процесі
розвитку цілого, до якого воно належить, воно є чинником; коли явище
зумовлює існування іншого, воно є умовою [252; 254].
У такій інтерпретації «умова» набуває особливого значення, у зв’язку
із суспільною значимістю розв’язання такого складного питання як
розвиток смисложиттєвих

орієнтацій юнаків і дівчат у

контексті

віднайдення (або ж усвідомлення) сенсу свого життя.
Під час обґрунтування психологічних та педагогічних умов, за яких
відбувається процес їх розвитку, вважаємо доцільним спиратися на
найбільш прогресивні, на нашу думку, психолого-педагогічні підходи до
розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості цього віку (І. Д. Бех,
А. Ц. Гармаєв,

Р. М. Грановська,

І. С. Кон,

С. Д. Максименко,

Е. О. Помиткін, С. О. Ставицька, В. Франкл). Зазначимо, що психологічні
умови становлять собою внутрішні засади особистості для розвитку
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смисложиттєвих орієнтацій, «сукупність обставин, які носять особистісний,
індивідуальний характер (спрямованість особистості, позитивна мотивація,
психологічний стан тощо)» [80].
Педагогічні

умови

–

це

«сукупність

певних

обставин,

які

забезпечують ефективність протікання педагогічного процесу, сприяють
виникненню та цілеспрямованому розвитку певного явища» [84]. Для
визначення смисложиттєвих орієнтацій педагогічні умови виконуватимуть
функцію зовнішніх впливів психологів, педагогів, батьків на особистість
юнака та дівчини, з метою розвитку у них як самих смисложиттєвих
орієнтацій, так і відповідних психологічних умов. З огляду на ці
особливості психологічних і педагогічних умов можемо визначити наступні
психолого-педагогічні умови розвитку смисложиттєвих орієнтацій у
юнацькому віці:
– організацію

своєчасного

та

поетапного

ціннісно-смислового

психолого-педагогічного впливу на становлення особистості в юнацькому
віці;
– розвиток смисложиттєвої рефлексії;
– розвиток мотивації досягнення;
– спеціальну підготовку практичних психологів, соціальних педагогів,
учителів і викладачів закладів освіти.
Перша психолого-педагогічна умова виходить з комплексного
вивчення періоду юності, як і інших етапів життєвого шляху, які були
сформульовані свого часу Л. С. Виготським, пізніше Б. Г. Ананьєвим,
Л. І. Божович, І. С. Коном й ін. Особливості юнацького віку можна знайти
також у працях багатьох західних психологів: Ш. Бюлера, Н. Готтесмана,
А. Гезелла, Б. Дамбера, Е. Еріксона, Л. Колберга, Е. Шпрангера та інших.
У всіх цих дослідженнях, не дивлячись на відмінності у методологічних
підходах дослідження, виділяються такі ціннісні властивості, як: відкриття
«Я», розвиток рефлексії, усвідомлення власної індивідуальності. Саме в
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цьому віці відбувається визначення свого місця в житті і активне
становлення перспективного плану, формування установки на свідому
побудову власного життя, поступове входження в різні сфери та види
життєдіяльності, що зумовлює визначення свого місця в житті та розвиток
внутрішньої позиції.
Важливими є й процеси індивідуалізації в юнацькому віці, пошуку
власного Я, самовизначення та здійснення низки життєвих виборів, які
ускладнюються з одночасною їх соціалізацією. У взаємопов’язаних
процесах особистісного становлення й все глибшого інтегрування в соціум
молода людина постає перед новими вимогами, які диктує суспільна
система смислів і цінностей, норм моралі та поведінки. Цю систему вона
переймає

в

період

активного

розвитку

особистісного

світогляду,

переконань, ідеалів, ціннісних й смисложиттєвих орієнтацій. Перед
юнаками постає нелегке завдання засвоїти соціальний досвід, максимально
гармонійно інтегрувавши його в ціннісно-смислову сферу своєї особистості.
Оскільки життєві смисли та цінності становлять світоглядномотиваційну основу життєдіяльності людини, особливого ризику набуває
«смисложиттєва невизначеність», або «смисложиттєва дезорієнтація», що
може спричинити виникнення психологічної проблеми, яку В. Франкл
назвав «екзистенційною фрустрацією» [241].
Виникнення порушень у розвитку ціннісної-смислової сфери можуть
спричинити суттєвий психологічний дискомфорт у зв’язку з низькою
самооцінкою, невпевненістю в собі, труднощами при прийнятті рішень,
високим рівнем тривожності, схильністю до песимізму, тенденцією до
самозвинувачення, недостатньою соціалізацією, інфантильністю. У крайніх
випадках можливе виникнення внутрішнього конфлікту. Його загострення в
юнацькому віці може призвести навіть до таких нестерпних переживань, як
«відчуття байдужості, почуття жалю про своє існування, переживання його
обтяжливості, нестерпності, відраза до життя» [222]. Не знайшовши
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конструктивних способів захисту або реагування, критичною точкою
переживання внутрішнього конфлікту юною особистістю може стати
рішення про позбавлення себе життя.
Т. Л. Тетеріна наголошує, що у віковій динаміці різке зростання
суїцидів спостерігається після 13 років. А в більшості країн, де ведеться
відповідна статистика, за останні 30 років кількість юнацьких самогубств
помітно зросла. «Потяг до смерті, фрейдівський «Танатос» – не що інше як
спроба вирішити життєві труднощі шляхом відходу з самого життя, –
особливо характерно для юнацького віку» [222].
Розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці відбувається
шляхом

здійснення

переоцінки

цінностей,

усвідомлення

небезпеки

егоїстичного, концентрованого в основному на собі способі життя та
переорієнтації фокусу уваги юної людини й спрямованості її діяльності з
себе на зовнішній світ (В. Франкл). Передусім це можливо завдяки роботі з
цінностями та смислами як ключовими елементами рефлексивного «Я»,
структура

котрого

тісно

пов’язана

зі

структурою

смисложиттєвих

орієнтацій, а також спрямування юнацької активності в суспільно корисне
русло (І. С. Кон). Необхідно також активізовувати через позитивну
підтримку природного для юнацького віку прагнення до самостійності та
відповідальності,

без

яких

неможливі

повноцінний

розвиток

смисложиттєвих орієнтацій і реалізація головного життєвого смислу – бути
щасливим, що становить сутнісне ядро всієї смисло-ціннісної структури
людської

психіки

(Р. М. Грановська).

Тож

повноцінний

розвиток

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці можливий тільки за умови
усвідомлення істинних смислів своєї життєдіяльності, готовності до повної
відповідальності за свої дії та отримання відповідних результатів (А. Ц.
Гармаєв).
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Водночас рівень розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці доцільно розглядати через призму духовної якості життя загалом.
Смисложиттєва невизначеність, а також пасивний та руйнівний стан
духовної безпечності становлять загрозу особистісній цілісності юнаків і
дівчат. Єдиним справжнім життєвим шляхом повинен стати шлях духовної
напруженості, що передбачає активну саморефлексію, концентрацію на
своєму житті та цілях, усвідомлення плину часу, бачення перспективи та
власної відповідальності за позитивні чи негативні результати (І. Д. Бех).
Потребово-мотиваційне осмислення себе й світу та усвідомлення головних
смислів і цінностей сприятимуть конструктивній побудові індивідуальної
траєкторії розвитку, визначення життєвих орієнтацій та устремлінь
(С. Д. Максименко).
Розвиток смисложиттєвих орієнтацій юнаків також пов’язаний з
таким утворення юнацького віку, як духовна самосвідомість. Такий вид
свідомості,

за

світопізнання,

С. О. Ставицькою,
роздумами

над

формується
сенсом

через

життя;

самопізнання,
рольовими

та

функціональними призначеннями, які є індикатором духовного розвитку,
духовної самосвідомості та смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат.
Продовжуючи міркування про смисложиттєві орієнтації в юнацькому
віці Е. О. Помиткін стверджує, що вони ідентифікуються з високим
моральними смислами, цінностями, нормами та ідеалами, які повинні
втілитися у духовно-суспільній спрямованості, як необхідній умові реально
наповненого життя конкретної особистості, яка взаємодіє з іншими
суб’єктами на мікро-макро-мезо рівнях. Мотиви, установки, цінності
особистості, групова свідомість є результатом соціально-психологічних
явищ. Важливість їх аналізу суголосна з питаннями духовно-морального
розвитку суспільства загалом та в певний період свого існування.
Дослідження таких явищ знайшли своє відображення в чималій кількості
праць з психології. Вчені вивчали ціннісні орієнтації, ідеали, життєві цілі,
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основні життєві позиції, притаманні молодим людям різної суспільноісторичної епохи. Зважаючи на умови життєдіяльності в усіх сферах,
соціально-політичні й економічні кризи, було виявлено такі ціннісні
орієнтації юнаків і дівчат: на першому плані – прагнення до матеріальних
благ (багатство, гроші); на другому – знання, розум, талант, прагнення до
прояву особистісних якостей (впевненість у собі, воля, цілепокладання).
Серед вибору смисложиттєвих орієнтацій на всіх етапах суспільного життя
молодих

людей

благополуччя,

особливе
спокій

і

місце

займали:

турбота

стабільність,

про

професійний

особисте
розвиток,

самовдосконалення та самореалізація свого «Я».
При

обґрунтуванні

психолого-педагогічних

умов

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці, В. В. Антоненко,
І. С. Кона, О. І. Пенькова, О. В. Шевченко та ін. вчені роблять акцент на
рефлексії, емпатії, механізмах зворотного зв’язку та децентрації. Згідно з
їхніми доведеннями, реалізація головних завдань юнацького віку та
розвиток у них смисложиттєвих орієнтацій залежать, головним чином, від
ієрархії елементів у структурі рефлексивного «Я» особистості. Враховуючи
цю особливість, вважаємо, що другою психолого-педагогічною умовою
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці є розвиток
смисложиттєвої рефлексії. Її значущість, на нашу думку, полягає в
неперервному аналізі й переосмисленні конкретним юнаком або дівчиною
власних цінностей, мотивів і потреб в контексті індивідуальних життєвих
завдань та подій з урахуванням набутих (засвоєних) суспільно-історичного
й

суспільно-духовного

досвіду,

а

також

набутого

індивідуального

життєвого досвіду.
Зазначимо, що першочергово в юнаків і дівчат повинна бути
розвинена здатність до рефлексії взагалі, що емпірично будемо перевіряти
на етапі констатувального експерименту. Своє доведення обґрунтовуємо
тим,

що

рефлексія

є

механізмом,

завдяки

якому

людина

може

89
переосмислювати всі предмети та явища як навколишньої дійсності, так і
власної психічної, ціннісно-смислової реальності.
Услід за В. Франклом, робимо застереження про небезпечність стану
життєвого «вакууму» та екзистенційної фрустрації. Відповідно, виникає
питання про баланс між рівнем задоволення потреб особистості юнака та
процесом постановки ним нових життєвих цілей, процес ускладнення яких,
на думку А. Маслоу, є нескінченним. Адже для того, щоб чогось досягати,
потрібно відчувати стан певного «дискомфорту», або, як зазначає
В. Франкл, стан «життєвої напруги». Цей стан виникає, коли людині є до
чого прагнути, коли її щось не влаштовує. Погоджуючись з думкою
вченого, ми вважаємо, що некомфортні та кризові ситуації створюють
стимул для переосмислення головного й другорядного в житті та своєї
позиції в ньому. Тому юнацький вік (внаслідок кризового характеру свого
перебігу) є сенситивним для розвитку смисложиттєвих орієнтацій людини,
для її виходу із зони комфорту й особистісного та духовного розвитку в
цілому.
Перешкодою становлення особистості в юнацькому віці, розвитку її
смисложиттєвих орієнтацій та здійснення виховного (педагогічного) впливу
І. Д. Бех вважає духовну безпечність, котра полягає у відсутності
необхідної психічної напруги для досягнення поставлених цілей. Опозицією
духовній безпечності та умовою особистісного розвитку є духовна
напруженість. Її забезпечує свідомий вольовий процес, завдяки якому у
внутрішньо-мотиваційній структурі можливе розумне поєднання різних за
ціннісними смислами спонук до діяльності (вчинку). За В. А Романцем, «…
вчинок

завжди є водночас і акцією

духовного розвитку індивіда, і

творенням моральних цінностей» [285].
Обґрунтування

психолого-педагогічної

умови

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці як розвиток
життєвої нужди об’єднує у своєму змісті сутнісні характеристики таких
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понять, як: «відчуття незадоволення» (І. С. Кон), «життєва напруга»
(В. Франкл),

«духовна

напруженість»

(І. Д. Бех)

та

«нужда»

(С. Д. Максименко). На наш погляд, поняття «нужда» С. Д. Максименка є
більш загальним й детермінуючим по відношенню до інших зазначених
нами понять. Розвиток життєвої нужди визначається нами як стан, коли
некомфортні та кризові ситуації створюють стимул для переосмислення
головного й другорядного у своєму житті та власної позиції в ньому, для
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, для виходу із зони комфорту та
особистісного й духовного розвитку в цілому. Всі інші відчуття
(«незадоволення», «життєвої напруги» та «духовної напруженості») є
похідними внутрішніми умовами смисложиттєвого розвитку в період
юнацтва й водночас індикаторами процесу розгортання життєвої нужди
особистості в юнацькому віці.
Зазначимо, що «життєва нужда» розглядається нами як вихідна
самоактуалізаційна тенденція особистості юнацького віку, що полягає в
незадоволенні досягнутим та достатньо високим рівнем мотивації досягти
більшого, покращити свої життєві результати. Тому вважаємо доцільним
детермінувати цю умову як розвиток мотивації досягнення.
Смисл є продуктом мотиваційно-ціннісної системи особистості [78],
яка тісно пов’язана з розвитком емоційно-вольової сфери. З огляду на це,
доцільно розвивати смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці через
цілеспрямований розвиток мотивації досягнення, в якій виявляється
спонукальна функція волі. Завдяки цьому стає можливим формування
вольового зусилля – «стану емоційного напруження, який мобілізує
внутрішні ресурси людини (пам'ять, мислення, уяву тощо) і створює
допоміжні мотиви до дії. У результаті такого зусилля вдається загальмувати
одні мотиви і підсилити інші. Ознаками вольових зусиль є відчуття
внутрішнього напруження; спрямованість уваги на дію, що виконується…»
[77]. Взаємозв’язок рівня розвитку мотивації досягнення й розвитку
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смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці буде емпірично перевірений
нами під час здійснення формувального експерименту.
Так, теоретичний аналіз психолого-педагогічних умов розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці (з урахуванням особливостей
сформованості досліджуваного феномену) засвідчив, що сучасне життя
вносить корективи в життєдіяльність молодих людей, а відтак і в розвиток
їхніх смисложиттєвих цінностей, інтересів, орієнтацій, які суттєво
змінюються, тому без супроводу дорослих, наставників (психологів,
педагогів, соціальних педагогів) їх розвиток може бути утруднений.
Водночас, освітня практика показує, що практичні психологи, соціальні
педагоги не завжди кваліфіковано відгукуються на запити юнацької
аудиторії, через стандартизовані чи усталені види й форми впливу, які є
несумісними із потребами часу та спеціальною підготовкою фахівців, які
працюють із учнівською та студентською молоддю в різних закладах
освіти. У зв'язку з цим виділяємо таку психолого-педагогічну умову, як
спеціальна підготовка практичних психологів, соціальних педагогів,
учителів і викладачів закладів освіти, яка зараз актуальна.
Підготовка

психологів,

соціальних

педагогів

повинна

бути

зорієнтована на розвиток в юнаків та дівчат активної позиції стосовно
особистого розвитку; формування у них морально-духовних цілей;
здатності до рефлексії та самоаналізу в умовах неоднакового розвитку
духовності суспільства й відповідно неоднорідного рівня смисложиттєвого
самовизначення. Головним здобутком такої роботи має стати формування й
усвідомлення юними людьми власних смисложиттєвих орієнтацій, які
допоможуть їм вибудувати для себе концепцію життя як зрозумілий,
цілеспрямований і поступальний процес, у результаті чого, за нашим
припущенням, природно зростатиме рівень задоволеності життям й
актуалізується відчуття щастя.
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Визначені

нами

психолого-педагогічні

умови

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці є важливим кроком до
розвитку у молодих осіб гармонійного входження в доросле, самостійне
життя та здійснення профілактики деструктивних і небезпечних наслідків
смисложиттєвої невизначеності особистості юнацького віку.
Окрім виділення зазначених психолого-педагогічних умов розвитку
досліджуваного феномену, подальше вивчення розвитку смисложиттєвих
орієнтацій у юнаків і дівчат передбачає виокремлення детермінантів й
основних механізмів; визначення критеріїв і показників та можливих
факторів упливу на цей процес. Їх обґрунтування здійснювалось на основі
теоретичного й методологічного аналізу досліджуваного феномену в
юнацькому віці.
Тому,

психолого-педагогічні

умови

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій особистості юнацького віку, критерії, показники, ключові
чинники, механізми та фактори впливу в своїй сукупності являють собою
теоретичну модель розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці.
Першочерговим

чинником,

«пусковим

механізмом»

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і дівчат вважаємо зміну соціальної
ситуації розвитку, котра ставить основну вимогу до них, що полягає у
здійсненні самовизначення. Подоляк Л. Г. і Юрченко В. І. виділяють ознаки
кризи юнацького віку. Однією з таких ознак (зокрема, у студентів) є
ціннісно-смислова невизначеність. «Криза 17-18 років пов’язана з потребою
в самовизначенні після закінчення загальноосвітньої школи та пошуком
свого місця в подальшому, вже самостійному житті. Це конструювання
наступного етапу власного життєвого шляху, створення свого «Я» на
майбутнє» [258, с. 56]. Перш за все, це стосується професійного
самовизначення, проте юнаки і дівчата повинні адаптовуватися до нових
умов життя. Старі способи існування в соціумі суперечать новим вимогам
та життєвим умовам. Подолати цю суперечність можливо шляхом зміни
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провідної форми діяльності з навчальної на навчально-професійну. Окрім
соціальної ситуації розвитку, процес розвитку смисложиттєвих орієнтацій,
на нашу думку, детермінує характер протікання особистісного зростання
кожного окремого представника юнацького віку.
Кризові суперечності, необхідність у самовизначенні, зміна форми
діяльності стимулюють розвиток вікових новоутворень, зокрема рефлексії
як не лише важливого чинника розвитку смисложиттєвих орієнтацій, а й
одного з виділених нами механізмів, що уможливлює, стимулює й підтримує
цей розвиток. Нагадаємо, що рефлексія розглядається нами як механізм, що
лежить в основі переосмислення, завдяки якому людина здатна змінювати
власну ціннісно-смислову психічну реальність, розвиваючи і формуючи
власні смисложиттєві орієнтації. Для того, щоб від наміру, який виник
внаслідок рефлексії й переосмислення, перейти до дій, юній особистості
потрібна воля як здатність свідомо регулювати свою діяльність та поведінку
задля досягнення поставленої мети. Тому ми виділяємо волю як ще один
важливий механізм розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці.
До факторів впливу на розвиток смисложиттєвих орієнтацій ми
відносимо індивідуально-біологічні фактори (вік, стать) і соціальнодетерміновані фактори (соціально-економічні умови життя, місце навчання,
обрана професія, виховання, найближче оточення, сім’я та друзі,
авторитети, соціальні установки, норми та стереотипи).
Головні критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій, згідно
проведеного

теоретичного

аналізу,

на

які

ми

будемо

спиратися,

досліджуючи ґенезу смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, це:
осмисленість життя; здатність до рефлексії, яка забезпечує можливість
переосмислення

власних

життєвих

смислів

і

цінностей;

духовний

потенціал особистості; наявність мотивації досягнення. Відповідно, ми
можемо говорити про розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці, коли зростають рівень осмисленості життя, здатність до рефлексії,
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рівні духовного потенціалу та мотивації досягнення особистості. Про таке
зростання свідчать показники розвитку досліджуваного феномену, до яких,
у результаті здійсненого теоретичного дослідження, ми відносимо:
здатність свідомо будувати своє життя (усвідомленість); здатність до
переосмислення власних життєвих смислів і цінностей, до розвитку та
самовдосконалення; стійка орієнтація на ідеали Істини, Краси і Добра та
духовні цінності; здатність докладати вольові зусилля для досягнення
поставлених цілей, результативність.
Цей процес забезпечує, на нашу думку, перехід в ієрархії
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку від рівня мотивації
досягнення егоцентричних цінностей-цілей до рівня мотивації досягнення
суспільно-корисних,

суспільно-значимих

цілей

(у

структуру

яких,

безумовно, стають «вбудованими» особисто-значимі потреби й мотиви
конкретного юнака або дівчини).

Висновки до розділу 1
Проведений теоретичний аналіз проблеми розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці показав, що вивчення ціннісно-смислової
сфери людини займає в сучасній науці особливе місце. Проаналізовані
дослідження вікових психологічних аспектів смисложиттєвих пошуків в
юнацькому віці засвідчують їх особливу актуальність.
У результаті філософсько-психологічного аналізу змісту поняття
смисложиттєвих орієнтацій особистості

було виділено його центральне

ядро, яким виступає поняття «смисл життя». Узагальнено його розуміння
представниками різних філософських (Аристотель, Демокріт, Сократ та ін.)
й психологічних (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл та ін.) вчень, котрі
трактували смисл життя як бажання особистості бути щасливим в умовах
суспільного блага, розглядаючи його реалізацію в залежності від
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смисложиттєвої, ціннісно-мотиваційної структури конкретної людини.
Аргументовано розуміння смисложиттєвих орієнтацій як підструктури
смислової психічної реальності, що виконує конкретні регулятивні та
життєтворчі функції та подано авторське визначення даного поняття:
«Смисложиттєві

орієнтації

особистості

юнацького

віку

–

це

індивідуальна динамічна ієрархічна структура усвідомлених й актуальних
цінностей-цілей, що становлять особистісний смисл й визначають
життєві сфери та вектори діяльності людини у період юнацтва».
Теоретичний огляд підходів до виділення хронологічних меж юності
засвідчив тісний взаємозв’язок процесів розвитку новоутворень та адаптації
в соціумі, в руслі яких формуються смисложиттєві орієнтації юнаків.
На основі проаналізованих наукових праць вчених визначені такі
особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці як:
мінливість, динамічність, ситуативність, різна міра усвідомленості та
нестабільність. Зазначені особливості свідчать про те, що смисложиттєві
орієнтації особистості юнацького віку є дійсно динамічною структурою
цінностей-цілей, що змінюється в залежності від різних зовнішніх факторів
та внутрішніх чинників.
Виявлена

специфіка

сформованості

досліджуваного

феномену

зумовлюється: нерівномірністю психофізіологічного розвитку особистості в
період юнацтва; характером світоглядних, смисложиттєвих пошуків юнаків
і дівчат; загальною соціальною ситуацією розвитку, яка полягає у
входженні юної людини в доросле життя; завданням самовизначення
(професійного, особистісного, морального, соціального), а також вольовими
якостями конкретної особистості юнацького віку.
На основі переосмислення психолого-педагогічних підходів до
розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків, а також здійснення загального
аналізу досліджуваної проблеми, було виділено такі психолого-педагогічні
умови розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці
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як: організація своєчасного та поетапного ціннісно-смислового психологопедагогічного впливу на становлення юнацької особистості; розвиток
смисложиттєвої рефлексії; розвиток мотивації досягнення; спеціальна
підготовка практичних психологів, соціальних педагогів та учителів і
викладачів закладів освіти.
У результаті теоретичного аналізу обґрунтовані закономірності
розвитку

досліджуваного

феномену.

Головним

чинником

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці виступає зміна соціальної
ситуації

розвитку,

яка

диктує

юнакам

і

дівчатам

нові

завдання

самовизначення. На реалізацію юною особистістю цих завдань впливають
індивідуально – біологічні й соціально – детерміновані фактори. В процесі
зміни діяльності, перебуваючи тією чи іншою мірою в кризовому стані,
юнак переосмислює життя загалом та своє місце і роль у ньому.
Механізмами

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

та

психічних

новоутворень, що потрібні юнаку для успішної адаптації у соціумі,
виступають воля, а також характерна юнацькому віку рефлексія.
Результатами й водночас критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій
юнака є відчуття осмисленості свого життя й духовного зростання,
розвиток здатності до рефлексії, мотивації досягнення, а, отже, й волі.
Відповідні показники розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці це: здатність свідомо будувати своє життя (усвідомленість); здатність
до переосмислення власних життєвих смислів і цінностей, до розвитку та
самовдосконалення; стійка орієнтація на ідеали Істини, Краси і Добра та
духовні цінності; здатність докладати вольові зусилля для досягнення
поставлених цілей, результативність.
В процесі дорослішання реальне життя юної людини змінюється,
висуваючи до неї нові вимоги. Успішно відповісти на них особистість
юнацького віку стає здатною завдяки осмисленому ставленню до життя та
вольовим зусиллям. Таким чином, описані закономірності розвитку
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смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці ілюструють неперервність
розвитку смисложиттєвих орієнтацій упродовж життя як вольового
процесу.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в таких
публікаціях автора [137; 138; 140; 142; 143; 145-153; 156; 157].
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
РОЗВИТКУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У розділі презентовано методику та організацію психологічної
діагностики розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці,
представлено аналіз та інтерпретацію показників розвитку смисложиттєвих
орієнтацій юнаків і дівчат, здійснено аналіз структури смисложиттєвих
орієнтацій юнацької особистості, досліджено динаміку та виділено рівні
(високий, середній, низький) їх розвитку.

2.1.

Методика й організація дослідження розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці

Психологічна діагностика розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці потребує розуміння специфіки дослідження зазначеного
феномену, і насамперед – відповіді на питання про те, з якого віку можливо
діагностувати розвиток смисложиттєвих орієнтацій та які закономірності
даного процесу потрібно враховувати в дослідженні.
Для розуміння специфіки дослідження психологічних особливостей
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці ми звернулися до
праць (і дисертаційних досліджень, зокрема) радянських й сучасних
вітчизняних вчених, які займалися вивченням смисложиттєвої й ціннісної
проблематики

особистості,

а

саме:

Т. Г. Авдєєвої,

А. Г. Асмолова,

С. Н. Гончар, О. М. Гріньової, Х. М. Дмитренко-Карабин, І. В. Дубровіної,
Н. Г. Каунової,

Д. О. Леонтьєва,

В. Е. Чудновського, Г. В. Чуйко та ін.

О. О. Музики,

Т. М. Титаренко,
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Дослідники смислової сфери особистості – Н. Г. Каунова, І. С. Кон,
С. Н. Гончар, О. М. Гріньова, В. Е. Чудновський, В. Франкл та ін. –
розглядають юнацький вік як важливий етап її становлення [99; 107; 169;
336; 350]. Так, К. А. Жаткіна, С. Н. Гончар, Н. Г. Каунова та Т. І. Пашукова
зазначають, що смисложиттєві орієнтації є важливим новоутворенням
юнацького віку, періоду, коли з’являються усі необхідні передумови для
їхнього розвитку, а саме – становлення світогляду, формування ієрархії
цінностей, прагнення до самостійного життя тощо [99; 125; 170; 248]. Окрім
цього вчені (О. М. Гріньова, В. Е. Чудновський, В. Франкл) підкреслюють,
що сензитивним для становлення рефлексії, як основного механізму
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, є саме юнацький вік. Отже,
спираючись на думки зазначених вчених, ми можемо стверджувати, що
емпірично досліджувати смисложиттєві орієнтації особистості можливо,
починаючи саме з даного вікового періоду.
При емпіричному дослідженні психологічних особливостей розвитку
смисложиттєвих орієнтацій потрібно враховувати мінливий та динамічний
характер даного феномену, вплив на його розвиток зовнішніх і внутрішніх
чинників, отже – розуміти, що отримані результати є «дійсними» на період
проведення експерименту. Проаналізовані характеристики смисложиттєвих
орієнтацій також свідчать про можливість й доцільність здійснення
психолого-педагогічного

впливу

з

метою

розвитку

досліджуваного

феномену, що призведе до якісних змін у смисложиттєвій структурі
особистості юнаків і дівчат.
Експериментальне дослідження вивчення особливостей розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці проводилося на базі
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 міста Києва та комунального
закладу «Гуманітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова Вінницької міської
ради», Київського вищого професійного училища швейної та перукарської
майстерності, Київського професійного коледжу з посиленою військовою та
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фізичною підготовкою, Національного транспортного університету та
Хмельницького національного університету.
Загальна

кількість

досліджуваних

становила

281

респондент

юнацького віку, віком від 15 до 22 років: учні шкіл 10–11 класів; студенти
училищ 1-2 курсів навчання; студенти університетів 1 і 4 курсів навчання.
Констатувальний експеримент включав два етапи. На першому етапі
проаналізовано різноманітні погляди вчених на цінності та смисложиттєві
орієнтації в юнацькому віці та виділено основні види смисложиттєвих
орієнтацій. Оскільки не лише погляди дослідників на це питання різняться,
а й оточуюча дійсність, соціальне та інформаційне середовище невпинно
змінюються, вважаємо за необхідне проведення попередньої експресдіагностики основних цінностей і смисложиттєвих орієнтацій, наявних у
юнаків сьогодні. З цією метою нами було здійснено пілотажне дослідження,
яке дозволило виявити основні актуальні орієнтації в сучасних юнаків і
дівчат та визначити методики для їх ефективної оцінки в рамках основної
частини

емпіричного

дослідження.

Для

проведення

пілотажного

дослідження застосовано метод оцінки результатів діяльності, а саме
написання міні-твору на тему «Мої ключові цілі, цінності та смисли, якими
я живу на даний момент». Цей метод був вибраний нами, оскільки він
дозволяє

дати

малоструктуроване

завдання,

залишаючи

місце

для

самовираження і творчості юнаків. Саме відсутність чітких рамок щодо
змісту дозволяє якнайкраще виявити наявні орієнтації в межах експресдослідження для подальшого поглибленого їх вивчення.
Пілотне

дослідження

проводилося

на

базі

загальноосвітньої

середньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківського району м. Києва та
Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку у м. Києві. У
досліджені взяли участь 148 учасники (78 школярів та 70 студентів), серед
них 80 дівчат та 68 хлопців (45 дівчат і 33 хлопці та 35 дівчат і 35 хлопців
відповідно).
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Юнакам було запропоновано написати міні-твір на тему «Мої
ключові цілі, цінності та смисли» для виявлення актуальних цінностей та
орієнтацій.
Для аналізу результатів використовувався контент-аналіз, який
дозволив поєднати якісні та кількісні методи дослідження.
На першому, якісному, етапі нами було виділено основні цілі,
цінності та орієнтації, які зустрічалися у роботах юнаків.
8,78 % юнаків (10,26 % серед школярів та 7,14 % студентів) не змогли
відповісти на поставлене запитання. Частина юнаків зазначили, що дана
тема є для них досить складною, і вони не мають однозначної відповіді.
Деякі з опитаних надали неконструктивну відповідь (наприклад, «аби не
вмерти» або «захопити світ» чи «знищити цивілізацію»). Такі відповіді
можуть свідчити про закриту позицію до тестування, також можуть бути
проявом конфлікту цінностей та авторитетів, що проявляється у знеціненні
(втім, для більш детальних висновків необхідне проведення індивідуальної
бесіди з метою уточнення результатів).
33,78 % юнаків (44,87 % школярів та 21,42 % студентів) зазначили
лише короткотермінові цілі (наприклад, «вступити до ВНЗ» чи «здати
курсову роботу»), що може свідчити як про недостатню сформованість
цінностей та орієнтацій, так і про формальне виконання завдання,
відсутність зацікавленості. В рамках пілотажного дослідження зазначені
цілі були, за можливості, співставлені нами зі смисложиттєвими
орієнтаціями, в полі яких вони перебувають (наприклад, ціль «вступити до
ВНЗ» найближча до орієнтації на навчання).
На наступному, кількісному, етапі нами було згруповано виділені
цілі, цінності та орієнтації. Було виділено найбільш характерні для юнаків,
узагальнені групи ціннісних орієнтацій:
− навчання (54,05 %);
− друзі (43,91 %);
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− сім’я (33,78 %);
− альтруїзм, соціальні цінності (32,43 %);
− кар’єра (29,72 %);
− самореалізація та саморозвиток (25,00 %);
− статус та визнання (20,95 %);
− задоволення, гедонізм (15,54 %);
− здоров’я (13,51 %);
− достаток (12,16 %).

Важливо зазначити появу таких нових (актуальних для сьогоднішньої
соціально-політичної ситуації) цілей і цінностей як «піти добровольцем в
АТО» та «мир в Україні», що зазначили 14 юнаків (9,46%), результати
включені у групу орієнтацій «альтруїзм та соціальні цінності».
Отримані результати дозволили виявити ряд основних цінностей та
смисложиттєвих

орієнтацій

юнаків,

їх

відповідність

теоретичним

дослідженням, а також перейти до констатувального експерименту. На
основі отриманих даних пілотного дослідження, а також відповідно до
описаних у попередньому розділі основ розвитку смисложиттєвих
орієнтацій

в

юнацькому

віці

були

підібрані

та

застосовані

взаємодоповнювальні психодіагностичні методики таким чином, щоб
виявити закономірності розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в
юнацькому віці

(Додаток Б).

В основі смисложиттєвих орієнтацій лежать особистісні цінності,
завдяки яким людина визначає свої цілі. Водночас, ціннісні орієнтації є
показником духовного потенціалу й відповідного рівня свідомості
особистості, що проявляються у її поведінці та діяльності. Тому нами була
відібрана методика «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна [263, c. 118]. Її
застосування в дослідженні дозволило виявити пріоритетні цінності хлопців
і дівчат, а також визначити спрямованість їхніх ціннісних орієнтацій у
залежності від рівня свідомості: «егоцентричних цінностей», «сімейних
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цінностей», «соціальних, загальнолюдських цінностей» та «духовних
цінностей» відповідно.
Актуальні життєві смисли юнаків ми досліджували за допомогою
методики «Дослідження системи життєвих смислів» В. Ю. Котлякова [184].
Дана методика дозволила виявити категорії життєвих смислів, а також
дослідити їхнє співвідношення у системі життєвих смислів особистості
юнацького віку. Крім цього, результати, отримані внаслідок застосування
методики, ми змогли співставити з життєвими цінностями юнаків і дівчат й
простежити, як вони узгоджуються в їхніх смисложиттєвих орієнтаціях.
Для того, щоб дослідити, наскільки життя представників юнацького
віку є осмисленим, ми скористалися тестом «Смисложиттєві орієнтації»
(методика СЖО) Д. О. Леонтьєва [202]. Окрім загального показника
осмисленості життя, ця методика включає ще п’ять субшкал: цілі в житті,
насиченість життя і задоволеність самореалізацією (ці три субшкали
відображають три основні смисложиттєві орієнтації), а також – локус
контролю-Я та локус контролю-життя (ці субшкали показують, наскільки
людина усвідомлює власну відповідальність за життя та вірить у свої сили,
або ж, навпаки, є фаталістом і вважає, що хід власного життя їй
непідвладний). У тесті СЖО життя вважається осмисленим за наявності
цілей, задоволенні від процесу їх досягнення та впевненості у власній
здатності ставити перед собою цілі, обирати задачі і домагатися результатів.
Також дана методика дозволила нам прослідкувати співвіднесення: цілей
юнаків – з майбутнім, емоційної насиченості – з теперішнім, задоволеність
– з досягнутим результатом, минулим.
Духовний потенціал і ціннісні орієнтації особистості юнацького віку
ми

діагностували

за

допомогою

методики

«Духовний

потенціал

особистості» Е. О. Помиткіна [263, c. 103]. Ця методика дозволила
дослідити три найважливіші характеристики духовного розвитку (духовний
потенціал, який інтегрує вольові якості характеру та духовну спрямованість
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особистості; розподіл духовного потенціалу в структурі особистості (у
підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості,
досвіду, інтелекту та психофізіології); орієнтації особистості на духовні
цінності:

гуманістичні,

естетичні,

екологічні,

цінності

пізнання,

самовдосконалення та самореалізації), а також виявити один із важливих
критеріїв духовного розвитку особистості – відповідальність.
Також нами була розроблена та застосована авторська демографічна
анкета для з’ясування впливу індивідуально-біологічних факторів на
розвиток смисложиттєвих орієнтацій (вік, стать) й відповідно – соціальнодетермінованих факторів (соціально-економічні умови життя, місце
навчання, обрана професія, виховання, найближче оточення, сім’я та друзі,
авторитети, соціальні установки, норми та стереотипи).
В рамках нашої роботи такі психолого-педагогічні умови як
розвинена здатність до рефлексії (яка лежить в основі рефлексії над
життєвими смислами та цінностями) і високий рівень мотивації досягнення
водночас є критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці. Тому ми можемо перевірити ці дві внутрішні психологічні умови
розвитку

досліджуваного

феномену

двічі:

під

час

проведення

констатувального і формувального експериментів.
Для дослідження здатності до рефлексії була обрана «Методика
діагностики рівня розвитку рефлексивності» А. В. Карпова. Ця методика
призначена для визначення рівня розвитку рефлексії в особистості:
здатності людини виходити за межі власного «Я», осмислювати й
аналізувати явища дійсності з різних сторін і точок зору. Рефлексивність –
це протилежність імпульсивності. Вона характеризує людей, які, перш ніж
діяти, внутрішньо переглядають всі гіпотези, відкидаючи ті з них, які
здаються їм малоймовірними, приймають рішення обдумано, виважено,
враховуючи різні варіанти вирішення «завдання» [168].
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Рівень мотивації досягнення було визначено за допомогою «Шкали
оцінки рівня мотивації досягнення» Ю. М. Орлова [133]. Ця шкала дозволяє
виміряти потребу й мотивацію досягнення успіху, загалом, і поставлених
цілей, зокрема. Мотивація досягнення виражається в наполегливості у
досягненні результатів. Таке прагнення, на нашу думку, має безпосередній
зв’язок

з

розвитком

смисложиттєвих

орієнтацій.

Адже

в

основі

смисложиттєвої орієнтації лежить цінність-ціль особистості, яка має для неї
сенс й скеровує діяльність у відповідному до цінності напрямку. В цьому
випадку людина свідомо ставить перед собою цілі і розуміє, що і для чого
вона робить у своєму житті. Тому, якщо обрані цілі мають усвідомлену
ціннісно-смислову основу, то в людини, згідно з нашим припущенням, має
бути

високий

рівень

мотивації

досягнення.

Саме

це

і

відрізняє

смисложиттєву орієнтацію від просто мрії на рівні фантазування або від
мети, «нав’язаної» соціумом чи близьким оточенням. Припускаємо, що в
останньому випадку рівень мотивації досягнення буде низьким або ж
потреба в досягненні може бути взагалі відсутня.
Що стосується таких виділених нами умов розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці як організація своєчасного та поетапного
ціннісно-смислового психолого-педагогічного впливу на становлення
особистості юнака та спеціальна підготовка практичних психологів,
соціальних педагогів, учителів і викладачів закладів освіти, то їх
ефективність ми будемо перевіряти в умовах формувального експерименту,
під

час

впровадження

психолого-педагогічної

програми

розвитку

досліджуваного феномену. Це виправдано тим, що дані умови за своєю
суттю є зовнішніми (педагогічними) і пов’язаними зі створенням зовнішніх
умов (зокрема, спеціальних методичних рекомендацій), що сприятимуть
становленню умов внутрішніх для розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості юнацького віку.
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Таким чином, представлені методики сутнісно пов’язані між собою і
спрямовані на цілісне вивчення розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці.
Здійснений аналіз наукових досліджень засвідчує, що презентовані
нами психодіагностичні методи є позитивним здобутком для вивчення
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці й відповідно – для
вивчення динаміки змін в їхній структурі. Виявлення на основі
застосування цих методів показників осмисленості життя, духовного
потенціалу, розвитку мотивації досягнення й рефлексивності, категорій
життєвих смислів і цінностей, а також їх спрямованості, дасть змогу
побачити

максимально

цілісну

картину

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій в юнацькому віці.

2.2.

Аналіз та інтерпретація показників розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці

Отримані внаслідок проведення констатувального експерименту
емпіричні дані дали можливість здійснити їх кількісний та якісний аналіз з
метою визначення зв’язків між індивідуально-біологічними й соціальнодетермінованими

факторами

впливу

на

розвиток

смисложиттєвих

орієнтацій в юнацькому віці та критеріями їх розвитку, а також
проаналізувати взаємозв’язки між критеріями розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці.
Аналіз результатів дослідження проводився за допомогою програм
SPSS 17.0 та Exсel 2016; використовувалися такі статистичні методи:
кореляційний,

однофакторний

дисперсійний

(ANOVA),

ієрархічний

кластерний аналізи, t-критерій Стьюдента (T-test) для незалежних вибірок і
d-Cohen.
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Нами було оброблено результати 281 юнаків, втім за 9 результатами
(3,20%) було перевищено допустиме значення (більше 4 балів) за
показником рівня відвертості відповідей (методика «Діагностики духовного
потенціалу» Е. О. Помиткіна). Це може свідчити про закриту позицію,
неуважність чи недостатнє розуміння питань. Оскільки такі дані можуть
вносити непередбачувану похибку у результати дослідження, вони були
виключені з аналізу, та загалом до вибірки дослідження увійшли 272 юнаки
(144 хлопців та 158 дівчат) (рис. 2.1), серед них 72 школярів (29 хлопців та
43 дівчини), 75 студентів училищ (35 хлопців та 40 дівчат) та 125 студентів
університету (50 хлопців та 75 дівчат) (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Розподіл респондентів за статтю
на етапі констатувального експерименту
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Рис. 2.2. Розподіл респондентів за місцем навчання
на етапі констатувального експерименту
Респонденти були розподілені за віковими ознаками на дві групи для
зручності аналізу – від 15 до 18 років та від 18 до 22 років (рис. 2.3).
Повноліття ми вибрали межею поділу груп, оскільки воно є юридичним
маркером повної самостійності, а також, зазвичай, це вік початку навчання
у ЗВО, час спеціалізації, більшої відповідальності та самостійності.

Рис. 2.3. Розподіл респондентів за віком
на етапі констатувального експерименту
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Проаналізовано такі критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці як показники осмисленості життя, рефлексивності, потреби
в досягненні (мотивації досягнення) та духовного потенціалу юнаків.
Визначено, що за рівнем осмисленості життя результати юнаків та
дівчат мають нормальний розподіл з незначним зміщенням в бік результатів
нижчих за середнє (31,25% низького рівня та 26,68% високого рівня)
(рис. 2.4).

Рис. 2.4. Розподіл результатів юнаків та дівчат
за рівнем осмисленості життя на етапі констатувального експерименту
Це

свідчить

про

достатню

репрезентативність

вибірки

та

збалансованість груп. Іншу картину ми бачимо за розгляду показників
рефлексивності юнаків та дівчат, ліва асиметрія тут є значно вираженою
(більша частка респондентів з низькими значеннями за методикою)
(рис. 2.5).
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Це вказує не лише про те, що рефлексивність юнаків і дівчат,
перебуває на етапі формування, але й певною мірою залежить від проблеми
нормування методики. У автора «Методики діагностики рівня розвитку
рефлексивності» А. В. Карпова не передбачено окремих норм для осіб
юнацького віку, тому таку картину ми можемо бачити при порівнянні
середніх значень юнаків з середніми значеннями дорослих. Також відсутня
інформація

про

оновлення

та

актуальність

норм,

географічну

репрезентативність їх формування.

Рис. 2.5. Розподіл результатів юнаків та дівчат
за рівнем рефлексивності на етапі констатувального експерименту
Це вказує на необхідність більш детального аналізу результатів, їх
взаємозв’язків з іншими показниками та всередині досліджуваної групи.
Схожим чином розподілилися результати юнаків і дівчат за рівнем
вираженості потреби в досягненні. Для зручності аналізу ми використали 3
градації рівнів вираженості потреби в досягненні, об’єднавши занижені
показники та низькі показники в категорію «нижче середнього» та завищені
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і високі показники в категорію «вище середнього». Більша частина юнаків
отримала результати в рамках середніх значень та близько 38,60%
респондентів мають результати нижче середнього значення (рис. 2.6).
Такий розподіл знову створює необхідність більш детального аналізу
та важливості оцінки показників всередині групи відповідно до вікових
норм (а саме необхідність порівнювати результати юнаків з їх групою) та з
урахуванням культурної адаптації з географічною репрезентативністю,
оновленням норм (з накопиченням із часом соціокультурних змін в
суспільстві).

Рис. 2.6. Розподіл результатів юнаків та дівчат за рівнем вираженості
потреби в досягненні на етапі констатувального експерименту
За показником духовного потенціалу ми спостерігаємо нормальний
розподіл з незначною правою асиметрією (високі показники дещо
переважають над низькими) (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Розподіл результатів юнаків та дівчат за рівнем
духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
На нашу думку, така відмінність від розподілів результатів
попередніх показників (рефлексивності та потреби в досягненні) зумовлена
саме тим, що методика «Духовний потенціал» передбачає норми окремо
для дорослих та підлітків, що робить оцінку рівнів вираженості більш
точною, а також апробовувалася на українській вибірці; нормування
проводилося не так давно, як у методиці А. В. Карпова.
Далі ми розглянули зв’язок цих критеріїв з факторами розвитку
смисложиттєвих орієнтацій: індивідуально-біологічними та соціально
детермінованими показниками.
Для аналізу зв’язку між статтю та віком юнаків з показниками
осмисленості життя, рефлексивності, мотивації досягнення та духовного
потенціалу ми використовували: t-критерій Стьюдента (T-test) для
незалежних вибірок та однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA (для
перевірки рівності середніх значень) і критерій d-Cohen (для перевірки сили
ефекту відмінностей). За параметром «Стать» нами порівнювалися між
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собою хлопці та дівчата, а за параметром «Вік» – дві групи юнаків і дівчат
віком від 15 до 18 та від 18 до 22 років відповідно.
Згідно отриманим результатам нами було виявлено, що за t-критерієм
Стьюдента

(T-test)

наявні

значимі

відмінності

за

показником

«Осмисленності життя» між юнаками різної статі та різного віку (р<0,05).
Розподіл результатів дівчат зміщується в право (до більш високих
показників), тоді як розподіл хлопців дещо зміщується вліво (до нижчих
показників) (рис. 2.8).
Варто зауважити, що відповідно до середніх значень за методикою в
адаптації Д. О. Леонтьєва, середні значення жінок є дещо нижчими, що
суперечить нашим даним. Це може бути як певною віковою особливістю
так і необхідністю перегляду норм з плином часу та культурної адаптації
методики.

Рис. 2.8. Розподіл результатів юнаків та дівчат за рівнем
осмисленості життя на етапі констатувального експерименту
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Подібна асиметрія по групам спостерігається і за розгляду вікових
груп: від 15 до 18 років та від 18 до 22 років. У старшої вікової групи
результати дещо зміщуються у бік вищих, порівняно з молодшою віковою
групою (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Розподіл результатів респондентів різних вікових груп за рівнем
осмисленості життя на етапі констатувального експерименту
Для більш детального розуміння відмінностей і їх впливу на
загальний результат, ми застосовували критерій сили ефекту відмінностей
d-Cohen. Згідно з ним відмінності між хлопцями та дівчатами мають нижче
середнього вплив на результат. Тобто не зважаючи на те, що відмінності
між хлопцями та дівчатами за показником «Осмисленості життя» є
статистично значимими, вони загалом не сильно впливають на результат і
можуть бути проігноровані в подальшому аналізі.
За параметром «Вік» критерій d-Cohen перебуває на середньому рівні,
тобто у старшої вікової групи показник «Осмисленості життя» є помірно
вищим, але відмінності між цими двома групами також не сильно
впливають на кінцевий результат.
Результати аналізу значимості та сили зв’язку індивідуально-

115
біологічних факторів впливу на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці та рівня осмисленості життя юнаків і дівчат на етапі
констатувального експерименту представлено в додатку М.
Отже, виявлено певні відмінності за показником «Осмисленості
життя» між юнаками різної статі та віку, але ці відмінності не мають
сильного впливу на результат. Тож, оскільки осмисленість життя пов’язана
деякою мірою з індивідуально-біологічними відмінностями, але останні не
мають сильного вираженого впливу на осмисленість життя, ми можемо
припустити що такий вплив не є вирішальним або ж може бути
опосередкований

іншими

(наприклад,

соціально-економічними,

культурними чи психологічними) факторами.
За розгляду результатів за показником рефлексивності юнаків і дівчат
різної статі та віку ми спостерігаємо значну подібність середніх показників
по групам. Результати груп відрізняються в межах 1-3%, що загалом
знаходиться в рамках стандартного відхилення (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Розподіл результатів юнаків та дівчат різних вікових груп
за рівнем рефлективності
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Відповідно до отриманих результатів за t-критерієм Стьюдента
(T-test) не виявлено статистично значимої різниці між хлопцями та
дівчатами і між групами різного віку за школою «Рефлексивність».
Результати аналізу значимості зв’язку індивідуально-біологічних
характеристик та рівня рефлексивності юнаків і дівчат на етапі
констатувального експерименту представлено додатку М.
Отже, рівень рефлексивності не пов’язаний значимо ані зі статтю, ані з
віком, і на нього впливають інші фактори.
Подібний розподіл показників хлопців та дівчат по віковим групам ми
спостерігаємо і за рівнем потреби в досягненні. Різниця між групами не
перевищує 4,42% (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Розподіл результатів юнаків та дівчат різних вікових груп
за рівнем потреби в досягненні на етапі констатувального експерименту
Згідно з t-критерієм Стьюдента між групами різної статі та віку немає
статистично значимих відмінностей.
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Таблиця 2.1
Аналіз значимості зв’язку індивідуально-біологічних факторів впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та рівня
потреби в досягненні юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
Т-test
Р.з.
Стать

0,307

Вік

0,450

Отже вираженість потреби в досягненні також не залежить від статі та
віку юнаків й дівчат.
Не зважаючи на те, що з віком юнаки стикаються з більшою кількістю
викликів, які можуть активізовувати потребу в досягненні цілей, все ж вона
залежить від інших, не індивідуально-біологічних, факторів.
Розглядаючи результати за показником духовного потенціалу ми
бачимо так само незначні відмінності між групами різного віку (до 2,66%)
(рис. 2.12).
Це говорить про відсутність вираженої різниці за цим показником між
зазначеними віковими групами в рамках нашого дослідження. Втім також
важливо враховувати, що дана методика передбачає окремі норми для
підлітків та для дорослих. Тобто в процесі підрахунку балів абсолютна
різниця між підлітками та дорослими могла дещо згладитися в рамках
наших груп в процесі нормування. Тому в даному випадку більш
інформативними є рівень t-критерія Стьюдента, що визначає наявність
статистично значимої відмінності за абсолютними показниками.
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Рис. 2.12. Розподіл результатів різних вікових груп за рівнем
духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
Водночас за розгляду рівня духовного потенціалу хлопців та дівчат
спостерігаються більш виражені відмінності. Зокрема більш виражений
ексцес кривої розподілу у хлопців (більша частка середніх значень) та
невелика ліва асиметрія (незначне переважання низьких результатів над
високими), в той час як у дівчат є більш вираженою права асиметрія при
меншому ексцесі (високі показники переважають над низькими та різниця
між середніми та високими показниками є меншою) (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Розподіл результатів юнаків та дівчат за рівнем
духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
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Тобто різниця за фактором «стать» є більш вираженою та
важливішою за фактор «вік» в рамках даного критерію розвитку
смисложиттєвих орієнтацій.
За результатами Т-test також було виявлено відсутність статистично
значимих відмінностей між віковими групами та наявність значимих
відмінностей між хлопцями та дівчатами.
За критерієм сили ефекту d-Cohen, який використовувався нами для
доуточнення значущості виявленої різниці, відмінності між середніми
значеннями в групах (дівчата, в середньому, отримали дещо вищі
результати за цим показником) мають досить невисокий вплив на результат
(сила ефекту нижче середнього).
Таблиця 2.2
Аналіз значимості та сили зв’язку індивідуально-біологічних факторів
впливу на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
та рівня духовного потенціалу юнаків і дівчат
на етапі констатувального експерименту

Т-test
Р.з.

d-Cohen

Стать

0,011

-0,319

Вік

0,193

–

Тобто, незважаючи на те, що відмінності між хлопцями і дівчатами
статистично достовірні, вони водночас не є значними та не мають
вираженого впливу на результат, тому можуть бути проігноровані в
подальшому аналізі.
Отже, основні критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і
дівчат не мають вираженого зв’язку з такими індивідуально-біологічними
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факторами як стать та вік. Наявний певний значимий зв’язок між статтю та
рівнем осмисленості життя і духовного потенціалу та віком і рівнем
осмисленості життя, але, незважаючи на статистичну значимість, цей
зв’язок виражений на невисокому рівні і не надто впливає на результат.
Тож, загалом стать та вік юнаків не є значимо пов’язаними з критеріями
розвитку смисложиттєвих орієнтацій та не враховувалися в подальшому
аналізі.
Далі нами було досліджено зв’язок таких соціально детермінованих
факторів

як

місце

навчання,

місце

проживання,

наявність

працевлаштування, матеріальний рівень, тип авторитетів та зростання у
повній чи неповній сім’ї з критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій
за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) та критерію
d-Cohen.
У нашій вибірці переважають студенти вузів (125 людини), студенти
училища становлять близько четвертої частини вибірки (75 людей), як і
учні школи (72 людини) (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Розподіл респондентів за місцем навчання
на етапі констатувального експерименту

121
За місцем проживання більшість юнаків проживає у батьківській
квартирі та близько третини у гуртожитку, інші групи є менш чисельними.
Таблиця 2.3
Розподіл юнаків та дівчат за місцем проживання на етапі
констатувального експерименту
Місце проживання
Гуртожиток
Власна приватна квартира
Знімаю квартиру за власний кошт
Знімаю квартиру не за свій кошт
Живу у батьківській квартирі
Інший варіант

Кількість
юнаків і дівчат

Відсотки

93

34,19 %

5

1,84 %

12

4,41 %

21

7,72 %

134

49,26 %

7

2,57 %

Оскільки у групах «власна приватна квартира», «знімаю квартиру за
власний кошт» є менше 5% юнаків, ми об’єднали ці групи (у представлених
нижче діаграмах) з групою «знімаю квартиру не за свій кошт» у загальну
категорію «живу на квартирі окремо» для полегшення візуального
сприйняття даних та відсутності сильних викривлень через малу кількість
результатів. Група «інший варіант» була виключена з аналізу через
невелику кількість та можливе внесення непередбачуваної похибки.
За наявністю працевлаштування близько двох третин респондентів
сказали, що не мають роботи (192 людини) та 80 людей мають роботу
(рис. 2.15).
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Рис. 2.15. Розподіл юнаків та дівчат за наявністю працевлаштування
на етапі констатувального експерименту
За самооцінкою матеріального рівня ми спостерігаємо наступний
розподіл у нашій вибірці (рис. 2.16).
Оскільки

лише

2

респонденти

юнацького

віку

зазначили

в

демографічній анкеті дуже низький матеріальний рівень, розглядати їх як
окрему групу недоцільно через нерепрезентативність. Тому ми включили їх
результати до групи з низьким матеріальним рівнем.

Рис. 2.16. Розподіл юнаків та дівчат за матеріальним рівнем
на етапі констатувального експерименту
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За типом авторитетів найбільш важливими для юнаків є популярні
особистості та друзі, за ними йдуть батьки, інші та викладачі, меншість
вибрала варіант «ніхто» (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Розподіл юнаків та дівчат за типом авторитетів
на етапі констатувального експерименту
Оскільки група, що обрала варіант «Ніхто» є досить нечисленною
(11 осіб) ми виключили її з відсоткового порівняння складу груп (але вона
враховувалася в аналізі статистичної значимості та сили відмінностей).
Також ми виключили групу, що обрала варіант «Інше», оскільки
тлумачення цієї відповіді може бути дуже розрізненим у окремих людей, ця
група не є однорідною та може вносити непередбачувану похибку у
результати.
Більшість юнаків зростали у повній сім’ї (215 осіб), та юнаків
зазначили, що виросли у неповній сім’ї (57 осіб) (рис. 2.18).
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Рис. 2.18. Розподіл юнаків та дівчат за типом сім’ї
на етапі констатувального експерименту
За розгляду показників осмисленості життя по групам різного місця
навчання

ми

бачимо

зміщення

від

лівосторонньої

асиметрії

до

правосторонньої: у школярів переважають низькі показники, тоді як у
студентів університету – високі (рис. 2.19). Такі результати цілком
закономірні, адже студенти в переважній більшості пройшли етап
самовизначення, який стосується вибору майбутньої професії та місця її
здобуття. Також в силу того, що студенти доросліші за школярів, вони
мають багатший життєвий досвід. Це означає, що вони пройшли набагато
більше

ситуацій,

де

їм

доводилося

осмислювати

життєві

реалії,

переосмислювати своє ставлення до них, здійснювати переоцінку цінностей
та брати на себе відповідальність.
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Рис. 2.19. Розподіл результатів юнаків та дівчат різного місця навчання
за рівнем вираженості осмисленості життя на етапі констатувального
експерименту
Тобто ці групи досить різняться за рівнем осмисленості життя.
Важливим також є те, що ці групи є різного віку (тобто змінна «Вік»
побічно впливає на результат).
За рівнем осмисленості життя у юнаків, що проживають у гуртожитку
дещо виражена ліва асиметрія (низькі результати дещо переважають над
високими), а серед тих, хто живе в квартирі окремо ми бачимо незначну
праву асиметрію (високі значення дещо переважають над низькими). Втім
варто пам’ятати, що остання група є комбінованою, та також, певною мірою
вона може залежати від інших змінних (як, наприклад, вік) (рис. 2.20).
Для уточнення отриманих даних необхідно детальніше порівнювати
групи за значимістю та силою статистичних відмінностей.
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Рис. 2.20. Розподіл результатів юнаків та дівчат різного місця
проживання за рівнем вираженості осмисленості життя на етапі
констатувального експерименту
За розгляду груп працевлаштованих та не працевлаштованих юнаків
ми бачимо відмінності за цим критерієм: у юнаків, що не мають
працевлаштування низькі показники переважають над високими, в той час
як у працевлаштованих юнаків високі показники переважають над
низькими (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Розподіл результатів працевлаштованих
та не працевлаштованих юнаків та дівчат за рівнем вираженості
осмисленості життя на етапі констатувального експерименту
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Тож ці два показники є взаємопов’язаними. Втім цих результатів
недостатньо, щоб зробити висновок про причинно-наслідковість зв’язку.
Ми припускаємо, що і вищий рівень осмисленості життя може спонукати
юнаків до професійної самореалізації через пошук роботи, та водночас і
наявність роботи та професійних викликів може підвищувати рівень
осмисленості життя.
За розгляду груп з різним матеріальним рівнем ми спостерігаємо
поступове зміщення асиметрії результатів зліва вправо (тобто від
переважання нижчих показників над вищими у групі з низьким
матеріальним рівнем, до незначного переважання вищих показників над
нижчими в групі з високим матеріальним рівнем). Втім, водночас різниця
між групами не перевищує 6,65% (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Розподіл результатів юнаків та дівчат
з різним матеріальним рівнем за рівнем осмисленості життя
на етапі констатувального експерименту
Тож

для

більш

детальних

висновків

необхідно

розглянути

статистичну значимість виявлених відмінностей та силу їх впливу на
результат.

128
За розгляду груп з різним типом авторитетів ми не спостерігаємо
відмінностей між групами (вони не перевищують 3,76%) (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Розподіл результатів юнаків та дівчат
з різним типом авторитетів за рівнем осмисленості життя
на етапі констатувального експерименту
Тобто даний показник не впливає на загальний результат.
Так само незначні відмінності спостерігаються між групами, що
зростали у різних типах сімей (відмінності не перевищують 2,63%)
(рис. 2.24).

Рис. 2.24. Розподіл результатів юнаків та дівчат з різним типом сімей
за рівнем осмисленості життя на етапі констатувального експерименту
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Відповідно

до

отриманих

результатів

за

однофакторним

дисперсійним аналізом ANOVA відсутні значимі зв’язки між показником
«Осмисленості життя» та місцем проживання, типом авторитетів та
зростанням у повній чи неповній сім’ї у юнаків. Водночас виявлено значимі
відмінності за такими соціально-економічними факторами як місце
навчання, наявність працевлаштування та матеріальний рівень.
Таблиця 2.4
Наявність значимого зв’язку між соціально детермінованими факторами
впливу на рівень розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
та рівнем осмисленості життя юнаків і дівчат на етапі
констатувального експерименту
Фактори

ANOVA
Р.з.

Місце навчання

0,026

Місце проживання

0,951

Наявність працевлаштування

0,014

Матеріальний рівень

0,021

Авторитети

0,143

Зростання у (не)повній сім’ї

0,447

Для більш детального розуміння сили та напряму зв’язку нами було
використано критерій d-Cohen.
За фактором «Місце навчання» виявлено слабку силу ефекту при
порівнянні студентів училища та університету, нижче середнього силу
ефекту при порівнянні студентів училища та школи, та близьку до помірної
силу ефекту при порівнянні школярів та студентів університету.
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Дані результати засвідчують, що різниця у середніх значеннях за
показником «Осмисленості життя» між групами студентів училища та
студентів університету і школярами має, загалом, низький вплив на
результат. Втім, різниця між студентами університету та школярами
помірно впливає на показник «Осмисленості життя» (результати студентів в
середньому є дещо вищими).
Таблиця 2.5
Характер зв’язку між місцем навчання та рівнем осмисленості
життя юнаків на етапі констатувального експерименту
d-Cohen
Місце навчання Школа Училище Університет
Школа

–

–

–

Училище

0,311

–

–

Університет

0,450

0,200

–

Оскільки ми спостерігаємо тут неоднозначний зв’язок між місцем
навчання та показником «Осмисленості життя», припускаємо, що він може
бути опосередкований іншою змінною, наприклад, віком. Це узгоджується з
розглянутою вище різницею між віковими групами за показником
«Осмисленості життя».
За фактором наявності працевлаштування, відповідно до критерія
d-Cohen, спостерігаємо вищу за середню силу ефекту. Тобто, різниця у
середніх значеннях між групами юнаків, що мають роботу, та безробітними
має

достатній

вплив

на

показник

«Осмисленості

працевлаштованих юнаків він, в середньому, вищий).

життя»

(у
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Таблиця 2.6
Характер зв’язку між наявністю працевлаштування та рівнем
осмисленості життя юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
d-Cohen
Наявність працевлаштування

0,673

Ми вважаємо, що цей зв’язок може бути опосередкований такими
змінними як орієнтація на досягнення, цілеспрямованість та наявність
навиків самоорганізації, а також досвід зіткнення з проблемою вибору
професійної сфери, яку юнак мав вирішити на шляху до працевлаштування.
За фактором матеріального рівня ми також спостерігаємо відсутність
прямого і однозначного зв’язку з показником «Осмисленості життя».
Близька до середнього сила ефекту спостерігається при порівнянні груп
юнаків, що зазначили низький матеріальний рівень та тими, що зазначили
середній та високий матеріальні рівні.
Таблиця 2.7
Характер зв’язку між матеріальним рівнем життя та рівнем
осмисленості життя юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
d-Cohen
Матеріальний
рівень
Низький рівень
Задовільний рівень

Низький
рівень

Задовільний
рівень

Середній
рівень

Високий
рівень

–

–

–

–

0,242

–

–

–
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d-Cohen
Матеріальний
рівень

Низький
рівень

Задовільний
рівень

Середній
рівень

Високий
рівень

Середній рівень

0,388

0,198

–

–

Високий рівень

0,450

0,249

0,118

–

Тобто ми можемо дійти висновку, що в середньому юнаки з низьким
матеріальним рівнем мають тенденцію до дещо нижчих показників
«Осмисленості життя» в порівнянні з юнаками, чий матеріальний рівень
середній і – особливо – високий. Але оскільки відсутній однозначний
прямий зв’язок (відсутня значна різниця між іншими групами, наприклад,
людьми з низьким і з задовільним, чи з середнім та високим матеріальними
рівнями), ми вважаємо, що цей зв’язок також може бути опосередкований
іншими соціальними чи психологічними змінними (наприклад, він може
бути пов’язаний з найближчим соціальним оточенням юнаків нашої
вибірки).
Тож,

проаналізувавши

зв’язок

між

основними

соціально

детермінованими факторами та рівнем осмисленості життя, ми виявили
помірний неоднозначний зв’язок за факторами місця навчання, наявності
працевлаштування та матеріального рівня. Але оскільки цей зв’язок
нестійкий та має несильний вплив на результат, припускаємо, що він
опосередкований

іншими

змінними

(наприклад,

такими

як

вік,

цілеспрямованість та навики вирішення проблем, соціальне оточення).
Далі були розглянуті групи за соціально детермінованими факторами
та рівнем прояву рефлексивності.
При порівнянні юнаків і дівчат за різним місцем навчання ми
спостерігаємо певні відмінності між групами, зокрема у студентів ВНЗ
збільшується частка високих показників та зменшується частка низьких.
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Але водночас у студентів училища, порівняно зі школярами, збільшується
частка низьких результатів та трохи падає кількість високих (рис. 2.25).
Це свідчить про те, що групи мають певні відмінності за рівнем
рефлексивності (хоча вони і не є надто вираженими, різниця між групами
не перевищує 6,13%). Ймовірно, це не пов’язано з побічною змінною «вік»,
оскільки у студентів училища більш виражена ліва асиметрія і менший
ексцес як у порівнянні зі студентами ВНЗ, так і в порівнянні зі школярами.
Тож припускаємо, що більше значення в параметрі рефлексивність відіграє
соціальне середовище і загальний контекст життя людини.

Рис. 2.25. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним місцем навчання
за рівнем рефлексивності на етапі констатувального експерименту
За групами різного місця проживання спостерігаємо доволі подібний
розподіл, різниця складає до 5,93%. Та розподіл у цих групах загалом
повторює розподіл показника рефлексивності по вибірці юнаків (рис. 2.26).
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Рис. 2.26. Розподіл результатів юнаків і дівчат різного місця проживання
за рівнем рефлексивності на етапі констатувального експерименту
Тобто, місце проживання не пов’язане з рівнем рефлексивності та
навпаки.
Порівнюючи групи за наявністю працевлаштування, ми також не
спостерігаємо

відмінностей

між

ними

за

рівнем

вираженості

рефлексивності (рис. 2.27).
Тобто ці параметри в середньому не є пов’язаними між собою та
робота не впливає на схильність та здатність до рефлексії, так само як і
рефлексивність не визначає орієнтацію на отримання працевлаштування.

Рис. 2.27. Розподіл результатів працевлаштованих
та не працевлаштованих юнаків і дівчат за рівнем рефлексивності
на етапі констатувального експерименту
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За розгляду груп з різним матеріальним рівнем динаміка показників
рефлексивності є неоднорідною, різниться від групи до групи. Наприклад,
група з найвищим матеріальним рівнем має найменший відсоток високих
показників за показником рефлексивності (близький до групи з найнижчим
матеріальним рівнем). Водночас різниця з групою з середнім матеріальним
рівнем (котра має найбільшу частку високих результатів за показником
рефлексивності) становить до 5,80% (рис. 2.28).
Такі результати наштовхують на думку, що або існує певна інша
побічна

змінна,

котра

впливає

на

результат,

або

даний

зв’язок

непрямолінійний. Важливо також пам’ятати, що матеріальний рівень
визначався за самооцінкою юнаків і дівчат (а не за їхнім щомісячним
доходом чи доходом їх сімей). І така самооцінка може по-різному
співвідноситися з рефлексивністю юнаків, що виходить за рамки даного
дослідження.

Рис. 2.28. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним матеріальним
рівнем за рівнем рефлексивності на етапі констатувального експерименту
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За розгляду відсоткового співвідношення різних рівнів прояву
рефлексивності

юнаків

і

дівчат

з

різним

типом

авторитетів

ми

спостерігаємо незначні відмінності між групами (рис. 2.29).

Рис. 2.29. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним типом
авторитетів за рівнем рефлексивності на етапі констатувального
експерименту
Розподіл

загалом

нагадує

розподіл

загального

показника

рефлексивності, відхилення по групах знаходяться в межах 5,82%.
Найбільша відмінність є між групами, що зазначили авторитетом
викладачів та популярних особистостей, у співвідношенні низьких і
високих результатів. Група, що зазначила викладачів, має менше низьких
показників. Водночас група, яка зазначила популярні особистості, має дещо
більшу

частку

високих

результатів.

Тобто,

ці

відмінності

не

є

прямолінійними та однозначними. Статистична значимість такої різниці
має перевірятися додатково.
Порівнюючи групи юнаків і дівчат, що зростали у повних та неповних
сім’ях, бачимо досить незначні відмінності між ними (рис. 2.30).
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Рис. 2.30. Розподіл результатів юнаків і дівчат, що виросли в різних типах
сімей, за рівнем рефлексивності на етапі констатувального експерименту
Різниця між групами не перевищує 2,51% та, на наш погляд, є досить
незначною. Розподіл по групах загалом повторює загальний розподіл
показника рефлексивності по вибірці.
Згідно з отриманими результатами однофакторного дисперсійного
аналізу, відсутній значимий зв’язок між рівнем рефлексивності та соціально
детермінованими факторами в представників юного віку. Ці результати
подано в таблиці 2.8.
Відсутність статистично значимої відмінності між групами за
параметром рівня вираженості рефлексивності свідчить про те, що
схильність до рефлексії, її вираженість не пов’язані з місцем проживання чи
навчання, матеріальним достатком, наявністю роботи та іншим, а, ймовірно,
формується завдяки активності та суб’єктності людини й залежить від
інших факторів.
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Таблиця 2.8
Наявність зв’язку між соціально детермінованими факторами впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та рівнем
рефлексивності юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту
Фактори

ANOVA
Р.з.

Місце навчання

0,062

Місце проживання

0,535

Наявність працевлаштування

0,592

Матеріальний рівень

0,185

Авторитети

0,415

Зростання у (не)повній сім’ї

0,312

Вираженість потреби в досягненні (методика «Опитувальник потреби
в досягненні» Ю. М. Орлова), за результатами дослідження, не пов’язана з
місцем проживання, матеріальним рівнем, типом авторитетів чи зростанням
у повній або неповній сім’ї.
За місцем навчання ми бачимо незначні відмінності між групами. Так
само, як і за розгляду показника рефлексивності, спостерігаємо зниження
результатів у групі студентів училища (в них відсутні високі показники та
дещо більша частка низьких показників порівняно з іншими групами)
(рис. 2.31).
Найбільша ж частка високих показників є в групі школярів.
Припускаємо, що ці відмінності не залежать від віку, а на них здебільшого
впливають оточення та контекст. Наприклад, саме школярі зараз стоять
перед великим життєвим вибором та викликом – складання іспитів та
вступу до ВНЗ, що ймовірно актуалізує потребу в досягненні.
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Рис. 2.31. Розподіл результатів юнаків і дівчат різного місця навчання
за рівнем вираженості потреби в досягненні на етапі констатувального
експерименту
Розглядаючи групи за місцем проживання, ми не бачимо різниці між
групами; картина нагадує загальний розподіл показника в нашій вибірці
(рис. 2.32).
Тобто такі соціальні умови як місце проживання не пов’язані з
вираженістю потреби в досягненні.

Рис. 2.32. Розподіл результатів юнаків і дівчат різного місця проживання
за рівнем вираженості потреби в досягненні на етапі констатувального
експерименту
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За розгляду груп працевлаштованих та не працевлаштованих юнаків і
дівчат спостерігаємо зменшення частки низьких показників та незначне
збільшення середніх і високих показників у групі осіб, що мають роботу
(рис. 2.33).

Рис. 2.33. Розподіл результатів працевлаштованих
та не працевлаштованих юнаків і дівчат за рівнем вираженості потреби
в досягненні на етапі констатувального експерименту
Тож працевлаштування може бути певною мірою пов’язане з рівнем
вираженості потреби в досягненні. Втім, для доуточнення цих даних
необхідно зважати на значимість статистичних відмінностей між групами.
За розгляду груп з різним матеріальним рівнем ми спостерігаємо певні
відмінності в рамках 11,01%. Зокрема, юнаки з низьким матеріальним
рівнем мають менше низьких показників за рівнем потреби в досягненні
(але водночас і дещо меншу частку високих показників) (рис. 2.34).
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Рис. 2.34. Розподіл результатів юнаків і дівчат
з різним матеріальним рівнем за рівнем вираженості потреби в досягненні
на етапі констатувального експерименту
Різниця між групами з задовільним, середнім та високим матеріальним
рівнем перебуває в межах 6,52%. Можемо припустити, що особи з низьким
матеріальним рівнем в середньому дещо більш мотивовані на помірні
досягнення (середній рівень) через умови життя. Але це припущення
вимагає

додаткових

перевірок

та

аналізу

статистичної

значимості

відмінностей між групами.
У групах з різними типами авторитетів показники розподілилися
рівномірно та повторюють загальний розподіл вираженості потреби в
досягненні по вибірці (рис. 2.35).
Це говорить про те, що тип авторитетної особи не визначає
актуалізацію потреби в досягненні.
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Рис. 2.35. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним типом
авторитетів за рівнем вираженості потреби в досягненні на етапі
констатувального експерименту
Також незначні відмінності спостерігаються за розгляду груп, що
росли в повних та неповних сім’ях. Зокрема, в групі, члени якої виросли в
неповній сім’ї, дещо вища частка високих показників, але ця різниця,
порівняно з групою, що виросла в повній сім’ї, становить лише 1,90%
(рис. 2.36).

Рис. 2.36. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним типом сім’ї
за рівнем вираженості потреби в досягненні на етапі констатувального
експерименту
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Тож тип сім’ї, в якій зростала людина, загалом не пов’язаний з рівнем
вираженості потреби в досягненні.
Наявність зв’язку між соціально детермінованими факторами впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та вираженістю
потреби в досягненні юнаків і дівчат за результатами однофакторного
дисперсійного

аналізу

на

етапі

констатувального

експерименту

представлено в таблиці 2.9.
За результатами однофакторного дисперсійного аналізу виявлено
значимий зв’язок між місцем навчання і наявністю працевлаштування та
рівнем вираженості потреби в досягненні.
Таблиця 2.9
Наявність зв’язку між соціально детермінованими факторами впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та
вираженістю потреби в досягненні юнаків і дівчат на етапі
констатувального експерименту
Фактори

ANOVA
Р.з.

Місце навчання

0,006

Місце проживання

0,985

Наявність працевлаштування

0,001

Матеріальний рівень

0,271

Авторитети

0,115

Зростання у (не)повній сім’ї

0,575

Для уточнення сили та напряму значимих зв’язків нами було
використано критерій сили ефекту d-Cohen.
Розгляд груп, що різнилися за місцем навчання, виявив дуже низьку
різницю між школярами та студентами університету і незначну різницю –
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між студентами училища та університету; відмінності між цими групами не
мають вираженого впливу на результат (рівень потреби в досягненні).
Середня сила ефекту була виявлена між групами школярів та студентів
училища. А саме: школярі, в середньому, мають помірно вищу потребу в
досягненні цілей.
Характер зв’язку між місцем навчання та вираженістю потреби в
досягненні юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту
представлено в таблиці 2.10.
Таблиця 2.10
Характер зв’язку між місцем навчання та вираженістю потреби
в досягненні юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту
d-Cohen
Матеріальний рівень

Школа

Училище

Університет

–

–

–

Училище

-0,513

–

–

Університет

-0,141

0,319

–

Школа

Вважаємо, що з одного боку, це може бути пов’язано зі специфікою
системи освіти: школярі, які не вступили до училища, у старших класах
мають посилену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, від
якого буде залежати їхня можливість вступити до бажаного ВНЗ, та
підготовку до внутрішніх шкільних випускних екзаменів. Припускаємо, що
саме ця ситуація значимих та складних оцінювань, яка чекає на школярів, та
часто посилене акцентування на відповідальності з боку найближчого
оточення (батьки та вчителі), актуалізує потребу в досягненні цілей у цей
період.
З іншого боку, варто звернути увагу, що студенти училища мають, в
середньому, найнижчий рівень потреби в досягненні цілей (m=15,55,
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σ=3,43) порівняно зі школярами (m=17,25, σ=3,20) та студентами
університету (m=16,73, σ=4), що може залежати як від специфіки вибірки,
так і від особливостей соціального середовища в училищах.
За

більш

детального

аналізу

відмінностей

між

групами

працевлаштованих та безробітних юнаків було виявлено, що різниця між
їхніми середніми значеннями не впливає на результат (дуже низька сила
ефекту за критерієм d-Cohen).
Таблиця 2.11
Характер зв’язку між наявністю працевлаштування та вираженістю
потреби в досягненні юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
d-Cohen
Наявність працевлаштування

0,156

У цьому випадку значимість відмінностей за t-критерій Стьюдента
(T-test) можна вважати артефактом, спровокованим великим обсягом
вибірки та нерівноцінною кількістю груп (лише 18,2 % юнаків зазначили,
що працевлаштовані).
По групах різного місяця навчання розподіл за рівнем духовного
потенціалу досить подібний: різниця між групою школярів та студентів
училища не перевищує 3,28%. Водночас, дещо виділяється група студентів
ВНЗ більшою правою асиметрією, найменшим відсотком осіб з низьким
показником духовного потенціалу (рис. 2.37).
Тож тенденції в цих групах є непрямолінійними та потребують
додаткового аналізу значимості відмінностей.
Відмінності між групами різного місця проживання за показником
духовного потенціалу перебувають у межах від 0,20% до 8,90%, що загалом
теж свідчить про подібність результатів.
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Рис. 2.37. Розподіл результатів юнаків і дівчат різного місця навчання
за рівнем духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
За розгляду груп з різним місцем проживання спостерігаємо певну
відмінність групи, що проживає в гуртожитку: дещо більша частка високих
результатів, порівняно з іншими групами (рис. 2.38).

Рис. 2.38. Розподіл результатів юнаків і дівчат різного місця проживання
за рівнем духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
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Максимальні відмінності перебувають в межах 8,90% та потребують
перевірки статистичної значимості для формулювання висновків.
Також варто пам’ятати, що група, яка проживає в батьківській
квартирі, є найбільш численною (134 людини), що могло вплинути на
усереднення її результатів, наближення до нормального розподілу.
За наявністю працевлаштування групи є дуже подібними, відмінності
між ними менше 1% (рис. 2.39).

Рис. 2.39. Розподіл результатів працевлаштованих
та не працевлаштованих юнаків і дівчат за рівнем духовного потенціалу
на етапі констатувального експерименту
Тобто, наявність працевлаштування жодним чином не пов’язане з
духовним потенціалом та навпаки.
За розгляду груп юнаків і дівчат з різним матеріальним рівнем
спостерігаються певні незначні відмінності, втім різниця між групами за
рівнем духовного потенціалу не перевищує 4,34% (рис. 2.40).
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Рис. 2.40. Розподіл результатів юнаків і дівчат
з різним матеріальним рівнем за рівнем духовного потенціалу
на етапі констатувального експерименту
На нашу думку, матеріальний рівень також не пов’язаний з духовним
потенціалом, як і духовний потенціал не впливає на матеріальний рівень.
Також не спостерігаємо відмінностей у розподілі рівнів вираженості
духовного потенціалу по групах з різними авторитетами (рис. 2.41).

Рис. 2.41. Розподіл результатів респондентів з різним типом авторитетів
за рівнем духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
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Максимально схожі за рівнем духовного потенціалу є і групи, що
виросли в повних та неповних сім’ях (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Розподіл результатів юнаків і дівчат з різним типом сім’ї
за рівнем духовного потенціалу на етапі констатувального експерименту
Тобто, ці соціально детерміновані фактори не пов’язані з рівнем
духовного потенціалу.
Таблиця 2.12
Наявність зв’язку між соціально детермінованими факторами впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та рівнем
духовного потенціалу юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
Фактори

ANOVA
Sig.

Місце навчання

0,333

Місце проживання

0,342

Наявність працевлаштування

0,987
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Фактори

ANOVA
Sig.

Матеріальний рівень

0,751

Авторитети

0,698

Зростання у (не)повній сім’ї

0,594

Відповідно до результатів однофакторного дисперсійного аналізу,
рівень духовного потенціалу юнаків і дівчат не має значимого зв’язку з
жодним із розглянутих соціально детермінованих факторів.
Це може бути пов’язано з тим, що духовний потенціал особистості є
складним та багатогранним явищем, яке залежить від взаємодії великої
кількості різноспрямованих впливів та характеристик.
Отже, проведений аналіз свідчить про те, що ані індивідуальнобіологічні, ані соціально детерміновані фактори не визначають однозначно
рівень осмисленості життя, духовного потенціалу, рефлексивності чи
потреби в досягненні цілей. Виявлено ряд слабких взаємозв’язків, які, на
нашу думку, можуть опосередковуватися іншими змінними, не включеними
до аналізу. Зокрема, виявлено, що дівчата, на відміну від хлопців, в
середньому мають дещо вищі показники за рівнем осмисленості життя та
духовного потенціалу, але ці зв’язки досить слабкі, тому не є
визначальними і можуть бути обумовлені як культурно-соціальними
факторами, так і гетерохронністю біологічного і психологічного розвитку
хлопців і дівчат у цьому віці. Також наявний слабкий зв’язок між
показником осмисленості життя і віком (та місцем навчання, який, на нашу
думку, також опосередкований віковими відмінностями), але він не є
стійким та вирішальним. Певний зв’язок існує між матеріальним рівнем
юнаків та рівнем осмисленості життя. Втім, він також нестійкий та
неоднозначний (оскільки проявляється на невисокому рівні лише за
порівняння крайніх груп). На нашу думку, це може опосередковуватися
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соціальним оточенням чи іншими факторами. Також виявлено прямий
зв’язок між рівнем осмисленості життя та наявністю працевлаштування, що
може бути опосередковано такими змінними як цілеспрямованість, навики
вирішення проблем та інше (та узгоджується зі слабким зв’язком між
наявністю працевлаштування та вираженістю потреби в досягненні цілей).
Все це свідчить про те, що розвиток смисложиттєвих орієнтацій є
складним процесом, який не може бути визначений чи виявлений виключно
через індивідуально-біологічні (стать, вік) чи соціально-економічні (місце
навчання, місце проживання, наявність працевлаштування, матеріальний
рівень життя, наявність авторитетів, зростання у повній/неповній сім’ї)
відмінності.
Для

дослідження

взаємозв’язків

між

критеріями

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій було використано непараметричний коефіцієнт
кореляції Спірмена. Відповідно до отриманих даних більшість критеріїв
значимо та прямо пов’язані між собою, а саме виявлено: помірний
значимий прямий зв’язок між показниками осмисленості життя і потребою
в досягненні та духовним потенціалом; слабкий та дуже слабкий прямий
значимий зв’язок між показником духовного потенціалу та рефлексивністю
і потребою в досягненні відповідно.
Таблиця 2.13
Взаємозв’язок між критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій
в юнацькому віці на етапі констатувального експерименту
Spearman's rho
Осмисленість
життя

Осмисленість
Потреба в Духовний
Рефлексивність
життя
досягненні потенціал

К.
к.*
Р.
з.**

Рефлексивність К.

–
,076

–

,076

,335**

,367**

,213

,000

,000

,074

,233**

152
Spearman's rho

Осмисленість
Потреба в Духовний
Рефлексивність
життя
досягненні потенціал

к.
Р. з.
Потреба в
досягненні

,213

К.
к.
Р. з.

Духовний
потенціал

К.
к.
Р. з.

*

,225

,335**

,074

,000

,225

,367**

,233**

,160**

,000

,000

,009

,000
,160**

–

,009

–

Коефіцієнт кореляції

**

Рівень значимості (двoсторонній)

Виявлені зв’язки вказують на те, що дані критерії і справді
взаємопов’язані, але не тотожні. Помірна сила зв’язку може говорити про
те, що ці критерії є взаємодоповнюючими в розвитку особистості та можуть
опосередковуватися. Зокрема, ми припускаємо, що зростання осмисленості
життя може впливати на актуалізацію потреби досягнення цілей через
бажання самореалізації та самоактуалізації (втім, це припущення потребує
додаткової перевірки). Також актуалізація вищих цінностей, пов’язаних зі
зростанням

духовного

потенціалу,

може

супроводжувати

загальне

зростання усвідомленості життя. Потреба у досягненні та рівень духовного
потенціалу мають дуже слабкий зв’язок, тому припускаємо, що він також
може опосередковуватися та залежати від інших чинників, які впливають на
обидва фактори.
Не

виявлено

значимого

зв’язку

лише

між

показниками

рефлексивності та осмисленості життя. Але, оскільки кореляційний аналіз
може бути нечутливим до нелінійних зв’язків, було додатково проведено
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порівняння груп юнаків, що мають різні рівні прояву осмисленості життя,
за показником рефлексивності.
Ми розглянули три групи юнаків з рівнем осмисленості життя нижче
середнього рівня, на середньому рівні та вище середнього рівня. За середній
рівень було прийнято значення в рамках одного стандартного відхилення
нижче середнього по вибірці та одного стандартного відхилення вище
середнього по вибірці.
Наявність зв’язку між рефлексивністю та рівнями осмисленості життя
юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту показано в
таблиці 2.14.
Для детальнішого розуміння зв’язку між явищами нами було
застосовано критерій d-Cohena. За результатами аналізу не було виявлено
впливу різниці середніх значень між групами з середнім рівнем
осмисленості життя та групами з нижчим за середній і вищим за середній
показниками.
Таблиця 2.14
Наявність зв’язку між рефлексивністю та рівнями осмисленості життя
юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту

Рівень осмисленості життя

Показник
«Осмисленість
життя»

ANOVA
Р.з.

Нижче середнього рівень осмисленість життя до 83,09
0,048
Середній рівень осмисленості життя

від 83,09 до 117,5

Вище середнього рівень осмисленості життя

від 117,5

Втім, помірно відрізняються групи з вищим за середній та нижчим за
середній рівнями осмисленості життя. Таким чином, бачимо, що особи з
вищим за середній рівнем осмисленості життя мають, у середньому, вищий
рівень рефлексивності, ніж особи з нижчим за середній рівнем осмисленості
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життя, але група з середнім рівнем осмисленості життя не відрізняється за
показником рефлексивності від двох інших груп.
Таблиця 2.15
Характер зв’язку між рефлексивністю та рівнями осмисленості життя
юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту
d-Cohen
Рівень осмисленості
життя

Нижче
середнього

Середній
рівень

Вище
середнього

–

–

–

Середній рівень

0,117

–

–

Вище середнього

0,413

0,205

–

Нижче середнього

Нами було повторено кореляційний аналіз в рамках даних груп. Як
наслідок, виявлено помірний значимий прямий зв’язок між рівнем
осмисленості життя та рефлексивністю у групі з вищим за середній рівнем
осмисленості життя. Водночас, у групах з середнім та нижче середнього
рівнем осмисленості життя значимий зв’язок відсутній.
Таблиця 2.16
Кореляційний зв’язок між показниками рефлексивності та осмисленості
життя в групах юнаків і дівчат з різним рівнем осмисленості життя
на етапі констатувального експерименту
Spearman's rho

Коефіцієнт
кореляції

Р.з.

Нижче середнього рівень осмисленості життя

0,136

0,363

Середній рівень осмисленості життя

0,230

0,014

Вище середнього рівень осмисленості життя

0,301

0,004
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Це говорить про те, що хоч рівень рефлексивності і пов’язаний з
рівнем осмисленості життя, але рівень рефлексивності не визначає рівень
осмисленості життя; такий зв’язок не є прямим та однозначним. Ми
припускаємо, що це може бути пов’язано з тим, що він опосередкований
іншою змінною (чи змінними), в рамках яких рефлексивність може мати
інструментальний

характер.

Зокрема,

припускаємо,

що

такою

опосередковуючою ланкою може бути характер ставлення юнака до себе,
інших чи життя загалом. Втім, це припущення виходить за межі даної
роботи та становить перспективу для подальших досліджень.
Отже, нами було виявлено значимі взаємозв’язки між основними
критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків. Результат свідчить
про те, що осмисленість життя пов’язана з рівнем духовного потенціалу.
Зокрема, при зростанні осмисленості спостерігається зростання показника
духовного

потенціалу.

Також

потреба

в

досягненні

цілей

може

актуалізуватися одночасно зі зростанням осмисленості життя. Водночас,
рефлексивність пов’язана з духовним потенціалом, але має неоднозначний
зв’язок з осмисленістю життя: він характерний для юнаків з вищим за
середній рівнем осмисленості життя. Це може бути пов’язано з
інструментальним характером рефлексивності та опосередкуванням її
взаємозв’язку з осмисленістю життя іншими змінними (наприклад,
характером самоставлення).
Виявлені взаємозв’язки підтверджують те, що не лише осмисленість
життя, а й духовний потенціал, потребу в досягненні цілей і рефлексивність
необхідно враховувати та залучати в роботу, спрямовану на розвиток
смисложиттєвих орієнтацій.
Таким чином, критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій є досить
комплексними,

взаємопов’язаними

чинниками

психологічного

та

соціокультурного характеру, що не можуть бути виражені виключно через
біологічні,

соціальні

чи

економічні

характеристики.

Вони

мають
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розглядатися комплексно, як під час дослідження смисложиттєвих
орієнтацій, так і під час формуючого впливу з метою розвитку останніх.

2.3.

Рівні та динаміка розвитку смисложиттєвих орієнтацій
в юнацькому віці

Мета дослідження структури смисложиттєвих орієнтацій юнаків і
дівчат полягає у класифікації досліджуваного феномену та створенні
ієрархії смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, яка, на нашу думку,
формується у процесі їх розвитку.
Для дослідження структури смисложиттєвих орієнтацій юнаків нами
було

застосовано

однофакторний

дисперсійний

аналіз,

ієрархічний

кластерний та кореляційний аналізи і діаграми розсіювання.
На попередньому етапі аналізу було виявлено, що між критеріями
розвитку смисложиттєвих орієнтацій та індивідуально-біологічними та
соціально-детермінованими факторами наявний ряд слабких та подекуди
нестійких зв’язків. Це вказує на те, що жоден показник з індивідуальнобіологічних характеристик чи соціально-економічних параметрів не
доцільно використовувати для поділу досліджуваних на групи для
подальшого аналізу. Та водночас, це наштовхує нас на думку, що у різних
групах юнаків досліджувані критерії можуть мати різний за силою та
спрямованістю зв’язок (як ми бачили на прикладі аналізу зв’язку рівня
вираженості рефлексії та осмисленості життя). Для перевірки цієї думки
нами було розглянуто діаграму розсіювання результатів за показниками
осмисленості життя та духовного потенціалу (оскільки на етапі аналізу
взаємозв’язків між критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій було
виявлено значимий прямий помірний зв’язок між цими показниками, а
також вони обидва мають значимий зв’язок з двома іншими параметрами –
потребою в досягненні та рефлексивністю).
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Згідно з отриманими результатами, бачимо, що відповіді юнаків є
неоднорідними і припускаємо, що результати можуть групуватися не лише
за рівнем осмисленості життя та духовного потенціалу, а на них мають
вплив й інші, невраховані змінні (рис. 2.43).

Рис. 2.43. Діаграма розсіювання результатів юнаків і дівчат
за показниками осмисленості життя та духовного потенціалу на етапі
констатувального експерименту
Схожа картина спостерігається і за розгляду діаграми розсіювання
окремо за показниками рівня осмисленості життя (Додаток В) та духовного
потенціалу (Додаток Д). Тому вважаємо, що вибір одного чи кількох
показників критеріїв розвитку смисложиттєвих орієнтацій для більш
детального дослідження структури смисложиттєвих орієнтацій за групами
може не відображати всієї складної картини взаємозв’язків між чинниками,
факторами та критеріями розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці.

Та

вважаємо

за

доцільне

перед

дослідженням

структури
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смисложиттєвих орієнтацій юнаків провести емпіричний аналіз груп юнаків
за проявом смисложиттєвих орієнтацій.
Для

аналізу

групування

результатів

нами

використовувався

ієрархічний кластерний аналіз методом Варда з використанням квадрату
відстані Евкліда. Проводилася кластеризація респондентів за результатами
методик: «Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. О. Леонтьєва, «Здійснення
бажань» Е. О. Помиткіна, «Дослідження системи життєвих смислів»
В. Ю. Котлякова, «Духовний потенціал особистості» Е. О. Помиткіна,
«Опитувальник рефлексивності» А. В. Карпова, «Опитувальник потреби в
досягненні» Ю. М. Орлова з метою комплексного розгляду взаємодії
критеріїв розвитку смисложиттєвих орієнтацій та, власне, актуалізованих
смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і дівчат. Розглянувши результати
аналізу (Додаток Е), ми виділили 3 змістовні групи респондентів для
подальшого аналізу (рис. 2.44).

Рис. 2.44. Результати кластерного аналізу показників юнаків
і дівчат на етапі констатувального експерименту
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До першого кластеру увійшло 81 особа (29,37% респондентів), до
другого – 122 особи (44,85 % респондентів) та до третього – 69 осіб
(25,37 % респондентів) (рис. 2.45).

Рис. 2.45. Розподіл респондентів за кластерами прояву
смисложиттєвих орієнтацій на етапі констатувального експерименту
Усі кластери є приблизно однаково збалансованими за місцем
навчання респондентів (з певним переважанням студентів у 2 групі, втім
має враховуватися те, що група студентів ВНЗ є найбільш численною
порівняно з іншими) (рис. 2.46) та за статтю (з певним переважанням дівчат
у 2 кластері) (рис. 2.47).
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Рис. 2.46. Розподіл юнаків і дівчат в кластерах за проявом
смисложиттєвих орієнтацій на етапі констатувального експерименту

Рис. 2.47. Розподіл респондентів з різних місць навчання в кластерах
за проявом смисложиттєвих орієнтацій на етапі констатувального
експерименту
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Це підтверджує те, що соціальні чи біологічні характеристики не
прямо детермінують смисложиттєві орієнтації юнаків і дівчат.
Групи відрізняються між собою за середніми значеннями критеріїв
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, цінностей та смислів.
За показником осмисленості життя ми спостерігаємо зміщення
асиметрії зліва вправо по групах: у першої групи переважають низькі
показники над високими, а у третьої – високі показники над низькими.
Різниця між групами на рівні до 10,11% (рис. 2.48).
Тобто, групи досить відрізняються за показником осмисленості
життя.
За показником рефлексивність ми також спостерігаємо поступове
зменшення частки низьких показників та невелике збільшення частки
високих показників від 1 до 3 групи.

Рис. 2.48. Вираженість рівнів осмисленості життя по групах на етапі
констатувального експерименту
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За цим показником різниця між крайніми групами вже сягає 13,51%,
що також говорить про виражені відмінності (які, втім, потребують
додаткової перевірки статистичної значимості) (рис. 2.49).

Рис. 2.49. Вираженість рівнів рефлексивності по групах на етапі
констатувального експерименту
За показником вираженості потреби в досягненні відмінності по
групам є менш значними, вони не перевищують 3,81%. Але тенденція
збільшення частки високих значень та зменшення частки низьких значень
так само зберігається (рис. 2.50).

Рис. 2.50. Вираженість рівнів потреби в досягненні по групах на етапі
констатувального експерименту
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За показником духовного потенціалу відмінності наближаються до
6,65% зі збереженням тенденції зміщення асиметрії розподілів (рис. 2.51).

Рис. 2.51. Рівні прояву духовного потенціалу по групах на етапі
констатувального експерименту
Це говорить про те, що виділені за результатами кластерного аналізу
групи

підлягають

якісному

та

кількісному

аналізу,

між

ними

спостерігаються послідовні тенденції до зміщення частки високих та
низьких показників за усіма факторами. Втім, статистична значимість таких
відмінностей потребує додаткової перевірки.
Для

розуміння

специфіки

виділених

груп

було

застосовано

однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA, відповідно до якого між
даними групами є статистично значимі відмінності за всіма критеріями
розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
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Таблиця 2.17
Порівняння груп юнаків і дівчат за показниками критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій на етапі констатувального експерименту
Показники

ANOVA
Sig.

Осмисленість життя

0,000

Рефлексивність

0,000

Потреба в досягненні

0,031

Духовний потенціал

0,042

Для уточнення сили та напряму цих відмінностей ми застосували
критерій d-Cohen. За всіма показниками ми спостерігаємо зростання
середніх значень від першої до третьої групи (тобто, перша група отримала
найнижчі результати за всіма показниками, а третя – найвищі).
Найбільш значні відмінності виявлені між групами за показником
осмисленості. А саме: найнижчий показник осмисленості життя в першій
групі, і ця різниця значимо і дуже виражено впливає на результат при
порівнянні першої групи з другою та третьою. Водночас, різниця в
осмисленості життя між другою і третьою групою не така значна та впливає
на результат на дещо вищому за середній рівні.
За показником рефлексивності виявлено виражені значні відмінності
між третьою групою (у якій цей показник перебуває на найвищому рівні) та
першою і другою групами, тоді як різниця між першою і другою групами не
впливає на результат. Це узгоджується з виявленими нами раніше
нелінійними зв’язками між осмисленістю життя і рефлексивністю.
За показником духовного потенціалу сильна значима відмінність
існує між першою і третьою групою, але ми вважаємо, що вона пов’язана з
накопиченням відмінностей (оскільки перша і третя група в даному випадку
має крайні, протилежні результати).
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За показником потреби в досягненні також не виявлено значимих
відмінностей між групами (помірна сила ефекту відмінностей третьої і
першої групи, на нашу думку, також пов’язана з накопиченням
відмінностей).
Таблиця 2.18
Відмінності між групами юнаків і дівчат за факторами розвитку
смисложиттєвих орієнтацій на етапі констатувального експерименту
Різниця між групами
d-Cohen
1 і 2 групи 2 і 3 групи 1 і 3 групи
Осмисленість життя

-2,085

-0,660

-2,796

Рефлексивність

-0,102

-1,598

-1,795

Потреба в досягненні

-0,224

-0,164

-0,403

Духовний потенціал

-0,623

-0,439

-1,134

Отже, виявлені під час ієрархічного кластерного аналізу три групи
респондентів мають значимі відмінності за показниками осмисленості
життя, рефлексивності, мотивації досягнення та духовного потенціалу. Ці
показники, своєю чергою, мають різну силу впливу на відмінності між
групами. Наприклад, за показником духовного потенціалу ми бачимо
поступове зростання середнього значення від першої до третьої групи, тоді
як за показником осмисленості життя виявлено стрімке значиме та сильне
зростання середніх значень від першої до другої групи та помірне зростання
від другої до третьої групи (які відрізняються між собою меншою мірою).
За показником рефлексивності, навпаки, різниця між першою та другою
групою не впливає на результат, тоді як значне та значиме підвищення
середніх значень спостерігається між другою та третьою групою
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респондентів. Респонденти з низькими показниками відрізняються деякою
загальною байдужістю та неадекватною самооцінкою, що цікаво, частіше
завищеною. Юнаки а дівчата з заниженою самооцінкою схильні до
рефлексії, самоаналізу й переосмислення, проте через невпевненість в собі
мотивація досягнення у них майже відсутня. Представники юнацького віку
з завищеною самооцінкою, навпаки, більш орієнтовані на досягнення
успіху, але менш схильні до саморефлексії та переосмислення життя.
Зміну показників за основними критеріями розвитку смисложиттєвих
орієнтацій у групах юнаків зображено на Рис. 2.52. Для порівняння груп за
цими показниками середні значення за всіма методиками було переведено у
стени (оскільки середні значення за методиками відрізняються).

Рис. 2.52. Вираженість рівнів розвитку смисложиттєвих орієнтацій
за критеріями по групах юнаків і дівчат на етапі констатувального
експерименту
Ми вважаємо, що такі результати можуть бути пов’язані з тим, що
виділені групи можуть мати не лише різні смисложиттєві орієнтації та їх
структуру, але й різні фактори та критерії розвитку смисложиттєвих
орієнтацій; по-різному взаємодіючи, мають різну вагу та різний вплив на їх
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розвиток. Тому вважаємо за доцільне подальший аналіз структури
смисложиттєвих орієнтацій юнаків виконувати в межах цих груп (оскільки
об’єднання груп може призвести до значного викривлення результатів).
Для аналізу структури смисложиттєвих орієнтацій юнаків нами було
створено рейтинг цінностей та орієнтацій, які переважали у кожній з груп
(отримали середні та вище середнього значення за частотою вибору) за
методиками «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна, «Дослідження системи
життєвих смислів» В. Ю. Котлякова. Також були визначені показники за
методикою «Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. О. Леонтьєва, за якими
було отримано найвищі бали. Для цього результати були перекодовані в
стени (10-бальну стандартизовану шкалу), оскільки шкали даної методики
не уніфіковані та мають окремі норми. Також виділено пікові підструктури
духовного потенціалу та найактуальніші цінності (методика «Духовний
потенціал

особистості»

Е. О. Помиткіна).

Додатково

аналізувалися

показники кореляції Спірмена для дослідження зв’язку між критеріями
розвитку смисложиттєвих орієнтацій та актуалізованими орієнтаціями у
групах юнаків.
Юнакам, що мають найнижчий рівень розвитку смисложиттєвих
орієнтацій, характерні:
– комунікативні, статусні, сімейні та гедоністичні смисли;
– сімейні цінності (зокрема, сімейний добробут й слухняні діти) та
егоцентричні цінності (зокрема, визнання та популярність, особиста
безпека, різноманітні задоволення);
– показники «Процес життя» та «Локус контролю Життя» (рис. 2.53).
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Рис. 2.53. Основні орієнтації, цінності та смисли в групі юнаків і дівчат
з найнижчим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій на етапі
констатувального експерименту
У цій групі сімейні цінності пов’язані, найперше, з комунікативними
смислами та меншою мірою зі статусними, а також зв’язані з орієнтацію на
процес життя. Егоцентричні цінності пов’язані з гедоністичними та
статусними смислами, а також з орієнтацією на процес життя і локус
контролю – життя (Додаток Ж).
Також ці юнаки мають невисокий рівень осмисленості життя, низький
рівень рефлексивності й невисоку потребу в досягненнях.
Показник духовного потенціалу перебуває на нижче середнього рівні,
найвищі

оцінки

були

отримані

за

підструктурами:

спрямованість,

спілкування, самосвідомість (втім, оцінки за ними знаходяться на дуже
низькому рівні – середні значення від 2 до 3 балів). Цінності, що отримали
найвищі значення: екологічні, спілкування і пізнання та самопізнання. Це ті
підструктури та цінності, на які можна опиратися при проведенні роботи з
даними юнаками. Найнижчі показники отримано за підструктурами
інтелект, досвід та психофізіологія і цінностями самовдосконалення,
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естетичними та гуманістичними (вони можуть розглядатися як напрями
майбутньої роботи).
Тож смисложиттєві орієнтації цієї групи найперше пов’язані із
задоволенням власних потреб, вони лежать у площині власного «Я» (мають
спрямованість на себе) та носять дещо об’єктний характер (як отримання
предметних, чуттєвих задоволень, зовнішнього визнання).
У юнаків, які потрапили до другої групи, з середнім рівнем розвитку
смисложиттєвих орієнтацій, переважають:
− смисли самореалізації, когнітивні, комунікативні, сімейні та статусні;
− соціальні, загальнолюдські цінності (зокрема, соціальна справедливість

та добробут країни), сімейні (зокрема, сімейний добробут) та
егоцентричні цінності (зокрема, визнання та популярність, особиста
безпека);
− показники «Цілі життя», «Процес життя» та «Локус контролю Життя»

(рис. 2.54).

Рис. 2.54. Основні орієнтації, цінності та смисли в групі юнаків і дівчат
із середнім рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій на етапі
констатувального експерименту
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У цій групі, порівняно з попередньою, з’являються орієнтації на цілі
життя, соціальні цінності та смисли самореалізації і когнітивні смисли, і
дещо змінюються, ускладнюються взаємозв’язки між цими елементами
(Додаток Е).
Також цим юнакам властивий середній рівень осмисленості життя,
середній рівень рефлексивності та помірна потреба в досягненнях.
Показник духовного потенціалу знаходиться на дещо вищому за
середній рівні, найвищі оцінки були отримані за підструктурами:
спрямованість, характер та самосвідомість (оцінки за ними перебувають на
середньому рівні – середні значення від 3 до 4 балів). Цінності, що
отримали найвищі значення: самореалізації, екологічні, спілкування.
Найнижчі показники отримано за підструктурою інтелект (m=2,44) і
цінностями самовдосконалення (рис. 2.55).

Рис. 2.55. Домінантні підструктури духовного потенціалу та цінностей
у групі юнаків і дівчат з середнім рівнем розвитку смисложиттєвих
орієнтацій на етапі констатувального експерименту
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Таким чином, у цій групі ускладнюється система смисложиттєвих
орієнтацій: з’являються нові орієнтації, цінності та смисли, ускладнюються
взаємозв’язки між ними. Нові цінності спрямовані вже не лише на
задоволення власних потреб, а й на інших людей, соціальне середовище та
власне місце в ньому (наприклад, цінність самореалізації, яка передбачає
власну соціальну активність). Тож поряд з орієнтацією на себе, з’являється
орієнтація на інших людей, що відображається в появі соціальних цінностей
та розширенні смислів, пов’язаних з сімейними цінностями. На нашу
думку, це є проявом розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
У респондентів, що увійшли до третьої групи з найвищими
результатами, переважають:
−

за результатами методики «Дослідження системи життєвих смислів»
В. Ю. Котлякова:

альтруїстичні

смисли,

смисл

самореалізації,

екзистенційні, когнітивні та комунікативні смисли;
−

за результатами методики «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна:
духовні

цінності

(зокрема,

доброзичливість),

соціальні,

загальнолюдські цінності (зокрема, соціальна справедливість та
добробут країни, порозуміння між громадянами);
−

за методикою «Тест смисложиттєвих орієнтацій» Д. О. Леонтьєва:
показники «Цілі життя», «Локус контролю – Я» та «Процес життя»
(рис. 2.56).
У цій групі, порівняно з попередньою, орієнтація на локус контролю –

Життя доповнюється орієнтацією на локус контролю – Я, з’являються
духовні цінності та, водночас, послаблюються й відходять на другий план
егоцентричні цінності. Також з’являються такі нові смисли як альтруїстичні
та екзистенційні. Водночас, змінюються взаємозв’язки між цінностями та
смислами (Додаток З). Наприклад, комунікативні смисли, що у попередніх
груп були пов’язані з сімейними цінностями, у цієї групи мають зв’язок з
соціальними, загальнолюдськими цінностями. Це свідчить про розвиток
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смисложиттєвих орієнтацій, їх якісну зміну, порівняно з іншими групами,
що проявляється в появі духовних ціннісних орієнтацій, альтруїстичних та
екзистенційних смислів.

Рис. 2.56. Основні орієнтації, цінності та смисли в групі юнаків і дівчат
з високим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій на етапі
констатувального експерименту
Цій групі характерні вищі середнього показники осмисленості життя,
рефлексивності та потреби в досягненнях.
Показник духовного потенціалу перебуває на вищому за середній
рівні. Найвищі оцінки були отримані за підструктурами: самосвідомість,
спрямованість, характер, досвід (оцінки за ними знаходяться на вище
середнього рівні – середні значення від 3,5 до 4,5 балів). Цінності, що
отримали

найвищі

значення:

самореалізації,

відповідальність, екологічні (рис. 2.57).

самовдосконалення,
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Загалом, цій групі характерне зміщення орієнтації зі спрямованості на
себе й на інших людей на орієнтацію на світ загалом та на інших людей,
зростання суб’єктності, що проявляється в появі нових, вищих цінностей.
Акцент вибору цих юнаків зміщується на загальнолюдські цінності та вищі
смисли.

Рис. 2.57. Домінантні підструктури духовного потенціалу та цінностей
у групі з високим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій на етапі
констатувального експерименту
Також ми бачимо, як паралельно з розвитком смисложиттєвих
орієнтацій відбувається ускладнення духовного потенціалу: з’являються
нові підструктури та цінності, зростає загальний показник духовного
потенціалу. Це свідчить про пов’язаність зазначених процесів та
доцільність залучення роботи над духовним потенціалом у процесі
розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків.
Розглянувши основні орієнтації, цінності та смисли юнаків і дівчат з
різним

рівнем

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій,

бачимо,

що
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смисложиттєві орієнтації є складним динамічним утворенням: різні цінності
та смисли мають ряд взаємозв’язків, що змінюються від групи до групи.
Так,

наприклад,

у

першій

групі

сімейні

цінності

пов’язані

з

комунікативними смислами, тоді як у другій групі сімейні цінності мають
зв’язок з комунікативними, статусними та смислами самореалізації. Це
свідчить про доцільність розгляду структури смисложиттєвих орієнтацій
юнаків і дівчат у динаміці, відповідно до її розвитку.
Розгляд структури смисложиттєвих орієнтацій виявив різноманітні
взаємозв’язки між орієнтаціями, цінностями і смислами та їх зміну в групах
з різним рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
Спільними для всіх трьох груп є орієнтація на процес життя та
комунікативні смисли, що може бути обумовлено саме віковим періодом
юнацтва: усі досліджувані, в середньому, достатньо орієнтовані на відчуття
насиченості життя, цікавості, а також для них важливе спілкування з
іншими, відчуття приналежності.
Водночас, кожна група має свою структуру смисложиттєвих
орієнтацій, включаючи різні смисли та цінності і різні зв’язки між ними.
Але при переході від однієї групи до наступної спостерігається ускладнення
смисложиттєвої

структури

та

її

диференціація

і

трансформація:

збільшується кількість орієнтацій, цінностей та смислів, а також
відбувається їх якісна зміна.
У цих групах спостерігаємо, як із розвитком смисложиттєвих
орієнтацій спочатку орієнтація на «Локус контролю Життя» доповнюється
орієнтацією

на

«Цілі

життя»,

егоцентричні

та

сімейні

цінності

доповнюються соціальними, а гедоністичні та статусні смисли

–

когнітивними та смислами самореалізації. Далі відбувається поступова
зміна орієнтації «Локус контролю – Життя» на «Локус контролю – Я»,
егоцентричні

цінності

відступають

на

другий

план,

поступаючись
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духовним,

водночас

статусні

і

гедоністичні

смисли

заміщуються

альтруїстичними та екзистенційними.
Аналіз структури смисложиттєвих орієнтацій по групам засвідчив, що
орієнтації юнаків змінюються поступово, ціннісна та смислова сфера
спочатку розширюється, доповнюється, а потім якісно змінюється,
водночас змінюються внутрішні взаємозв’язки між ними. Тому розгляду
лише цінностей та смислів недостатньо, щоб охарактеризувати структурні
відмінності в розвитку смисложиттєвих орієнтацій. Ми вважаємо, що
важливим, опосередковуючим компонентом є, з одного боку, зростання
суб’єктності як перехід від орієнтації на умови життя і зовнішні досягнення
до розуміння себе як активного суб’єкта. Водночас, в ціннісній сфері
поступово відбувається зміщення від орієнтації на себе, власні потреби,
задоволення і зовнішні умови до орієнтації на інших людей, соціально
значиму взаємодію (в тому числі й сімейні цінності) та далі до орієнтації на
світ загалом, – тут починають з’являтися духовні цінності та альтруїстичні
орієнтації.

Рис. 2.58. Структура розвитку смисложиттєвих орієнтацій
юнаків і дівчат
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Тож, за результатами розгляду емпіричних даних щодо структури і
динаміки розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків, вважаємо за
доцільне виокремити три класи смисложиттєвих орієнтацій, зміна яких
супроводжується їхнім розвитком: орієнтацію на себе та свої потреби,
орієнтацію на інших людей та орієнтацію на світ загалом, включно з
вищими цінностями (рис. 2.59).

Рис. 2.59. Динаміка розвитку смисложиттєвих орієнтацій
юнаків і дівчат
Таким

чином,

аналіз

структури

смисложиттєвих

орієнтацій

продемонстрував необхідність розглядати окремо групи з різним рівнем
розвитку смисложиттєвих орієнтацій. Це дозволило на емпіричних даних
виявити динаміку розвитку смисложиттєвих орієнтацій через співставлення
структури в групах з низьким, середнім та високим рівнем розвитку
смисложиттєвих орієнтацій. Було виявлено, що усім юнакам характерна
орієнтація на процес життя та комунікативні смисли, що, на нашу думку,
відповідає їхньому віковому періоду розвитку. Водночас, із розвитком
смисложиттєвих орієнтацій, в юнаків відбувається поступове ускладнення,
диференціація цінностей та смислів, зміна внутрішніх зв’язків між ними,
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що поступово веде до якісної їх зміни. Враховуючи складні і поступові
зміни ціннісної структури, ми вважаємо за доцільне розглядати цю
динаміку через більш загальні напрями смисложиттєвих орієнтацій, такі як
орієнтація на себе, орієнтація на інших та орієнтація на світ.
Аналіз

емпіричних

даних

засвідчив:

у

процесі

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій відбувається поступовий перехід від однієї
орієнтації до іншої, який супроводжується зростанням суб’єктності та
ускладненням ціннісно-смислової структури. З’являються нові цінності та
смисли, ускладнюються внутрішні взаємозв’язки між ними, що призводить
до поступової трансформації самої структури смисложиттєвих орієнтацій.
Нові цінності, смисли та орієнтації, що виникають у процесі їх розвитку,
змінюють орієнтацію юнака з власних потреб на орієнтацію на інших
людей, соціальне середовище та власну активність у ньому (зокрема, через
актуалізацію смислу самореалізації) та на орієнтацію на світ загалом, вищі
духовні цінності, які з’являються на цьому етапі, альтруїстичні та
екзистенційні смисли. Ці нові смисли передбачають усвідомленість
власного життєвого шляху не лише з позиції свого життя, а й з позиції світу
загалом та свого місця у ньому; вони пов’язані зі зростанням суб’єктності,
активності юнака як творця власного життя.
Основні класи смисложиттєвих орієнтацій (на себе, на інших та на
світ), на нашу думку, можуть розглядатися як ієрархія смисложиттєвих
орієнтацій юнаків, яка формується у процесі їхнього розвитку. Як бачимо з
емпіричних даних, розвиток смисложиттєвих орієнтацій, ускладнення
системи цінностей та смислів пов’язані з якісними трансформаціями та
поступовим переходом від орієнтації на себе і власні потреби на орієнтацію
на інших людей і активну взаємодію з соціальним середовищем, до
орієнтації на світ загалом, вищі цінності та смисли, віднайдення себе як
активного суб’єкта власного життя.
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Висновки до розділу 2
На основі здійсненого аналізу емпіричних даних констатувального
дослідження розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
виявлено

загальну

соціально-психологічну

картину

розвитку

досліджуваного феномену, а саме: проаналізовано показники розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, взаємозв’язок індивідуальнобіологічних та соціально-детермінованих факторів з такими критеріями
розвитку смисложиттєвих орієнтацій як осмисленість життя, рівень
рефлексії, потреби в досягненні та духовного потенціалу, а також – зв’язок
цих критеріїв між собою.
Також проаналізовано структуру смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому

віці,

смисложиттєвих

виокремлено
орієнтацій

групи

(низький,

юнаків

за

середній,

рівнем

розвитку

високий),

виявлено

динаміку смисложиттєвих орієнтацій та виділено класи смисложиттєвих
орієнтацій у юнацькому віці (орієнтація на себе, орієнтація на інших,
орієнтація на світ), які утворюють ієрархію досліджуваного феномену.
Емпіричний аналіз засвідчив, що:
1. Індивідуально-біологічні фактори мають незначний вплив на рівень
вираженості

критеріїв

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

та

не

детермінують їх. Виявлено незначні відмінності між хлопцями та
дівчатами, а також різними віковими групами за показниками осмисленості
життя та духовного потенціалу, але цей зв’язок є невисоким та не значно
впливає на результат.
2. Соціально детерміновані фактори помірно впливають на критерії
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, але не є визначальними та не
детермінують їх. Виявлено помірний зв’язок між місцем навчання,
матеріальним рівнем, наявністю працевлаштування та рівнем осмисленості
життя. Але зв’язок є нестійким та незначно вираженим і може бути
опосередкованим іншими показниками, такими як найближче соціальне
оточення, навики вирішення проблем та ін.).

179
3. Критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій взаємопов’язані.
Наявні значимі прямі зв’язки між рівнем осмисленості життя, духовним
потенціалом, вираженістю потреби в досягненні цілей та рефлексивністю.
Водночас,

рівень

рефлексивності

має

непрямий

зв’язок

з

рівнем

осмисленості життя: ці показники значимо пов’язані у людей з вищим за
середній рівнем осмисленості життя. Тому ми припускаємо, що зв’язок між
цими показниками також може опосередковуватися іншими змінними,
наприклад, характером самоставлення юнака.
4. Юнаки з різним рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій
значимо відрізняються за показниками критеріїв розвитку смисложиттєвих
орієнтацій (осмисленістю життя, рефлексивністю, потребою в досягненні та
духовним потенціалом), а також мають різну структуру смисложиттєвих
орієнтацій (різні цінності та смисли і відмінні взаємозв’язки між ними).
5. Одночасно з розвитком та диференціацією смисложиттєвих
орієнтацій відбувається ускладнення структури духовного потенціалу, його
зростання, що свідчить про взаємопов’язаність цих процесів.
6. Розвиток смисложиттєвих орієнтацій полягає в їх ускладненні,
диференціації та поступовій якісній трансформації від егоїстичних
цінностей до духовних, що супроводжується появою нових орієнтацій,
цінностей та смислів.
7. Зміни цінностей та смислів в структурі смисложиттєвих орієнтацій
дозволяють виділити три класи смисложиттєвих орієнтацій, що змінюються
з їх розвитком: орієнтація на себе і власні потреби, орієнтація на інших
людей та орієнтація на світ і духовні цінності. Цей процес супроводжується
зростанням суб’єктності юнаків та ускладненням їхньої ціннісно-смислової
структури. Ці класи утворюють ієрархію смисложиттєвих орієнтацій юнаків
та відображають динаміку їх розвитку.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в таких
публікаціях автора [141; 155; 389].
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
У розділі презентовано психолого-педагогічну програму розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку, представлено
динаміку розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку
в експериментальній і контрольній групах; подано методичні рекомендації
для практичних психологів і соціальних педагогів щодо розвитку
смисложиттєвих орієнтацій у юнаків і дівчат.

3.1.

Психолого-педагогічна програма розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку

Внаслідок здійсненого у попередньому розділі аналізу результатів
констатувального експерименту, досліджувані були розподілені на групи за
трьома рівнями розвитку смисложиттєвих орієнтацій – високим, середнім і
низьким. Експериментальні дані засвідчили недостатньо високий рівень
розвитку смисложиттєвих орієнтацій серед представників юнацького віку.
Це зумовило необхідність створення й проведення у рамках формувального
експерименту

авторської

психолого-педагогічної

програми

розвитку

досліджуваного феномену як елементу психолого-педагогічного супроводу
в навчально-виховному процесі закладів освіти.
У сучасній освітній системі формується культура психологопедагогічної

підтримки

(супроводу)

з

метою

вирішення

завдань

особистісного розвитку юнаків і дівчат в умовах освітнього процесу.
Пріоритетною метою здійснення психолого-педагогічного супроводу в
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навчальних закладах є забезпечення успішного процесу виховання,
особистісного зростання, самореалізації та соціалізації.
Учені розглядають поняття «психолого-педагогічний супровід» як:
− систему професійної діяльності, спрямованої на створення соціально-

психологічних

умов

для

успішного

навчання

і

психологічного

розвитку [29];
− мультидисциплінарний

метод,

забезпечуваний

єдністю

зусиль

педагогів та психологів, соціальних і медичних працівників, в основі яких
лежить збереження максимуму свободи і відповідальності суб’єкта
розвитку за вибір рішення актуальної проблеми [185];
− систему професійної діяльності педагога-психолога, спрямовану на

створення умов для позитивного розвитку відносин учнів і дорослих в
освітній ситуації, психологічний і психічний розвиток учня з орієнтацією на
зону його найближчого розвитку [116];
− створення в рамках даного соціально-педагогічного середовища умов

для формування особистості учня як суб’єкта освітньої діяльності (під
суб’єктом освітньої діяльності розуміється особа, здатна здійснювати акти
вибору

власної

поведінки

відповідно

до

індивідуальних

потреб,

громадського обов’язку і можливостей їх реалізації) [29].
За М. Р. Бітяновою психолого-педагогічний супровід освітнього
процесу включає:
1.

Діагностику сутності проблеми; що виникла;

2.

Інформування про сутність проблеми і шляхи її вирішення;

3.

Консультування на етапі прийняття рішення і вироблення плану
подолання проблеми;

4.

Первинну допомогу на етапі реалізації плану подолання проблеми
[29].
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У психолого-педагогічному супроводі виділяють такі складові:
психологічна підтримка з боку психологів і, відповідно, педагогічна
підтримка з боку педагогів (О. С. Газман, В. І. Слободчиков та ін.) [53; 208].
Психологічна підтримка (або супровід), як зазначає І. В. Саванович, – це
багатогранний процес, який передбачає ціннісне ставлення до особистості і
зосереджений на її позитивних якостях та сильних сторонах. Метою
психологічного

супроводу

є

сприяння

гармонійному

становленню

особистості з вірою у себе та свої можливості, що забезпечить її більшу
стійкість до впливу дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх факторів [202].
Здійснення

педагогічного

супроводу,

на

думку

О. С. Газмана,

передбачає створення системи спільних дій педагогів та учнів (студентів),
спрямованих на визначення інтересів і цілей щодо самоактуалізації у
процесі навчання та пошук способів подолання перешкод на цьому шляху.
Педагогічна підтримка спрямована на оптимізацію навчального процесу,
орієнтуючись на реальні та потенційні можливості та здібності учнівської
молоді [53].
Тому, психолого-педагогічний супровід являє собою цілісну систему
спеціально-організованих психолого-педагогічних умов і заходів в межах
конкретного

навчального

закладу,

створену

з метою забезпечення

особистісного розвитку і самоактуалізації учня або студента, а також – його
успішної навчально-професійної підготовки.
Важливим елементом психолого-педагогічного супроводу розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку є розроблена й
проведена нами в рамках формувального експерименту психологопедагогічна програма розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому
віці.
Реалізація супроводу розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і
дівчат в закладах освіти становила смисл апробації авторської психологопедагогічної програми, проведення якої передбачало розуміння внутрішніх

183
закономірностей розвитку особистості в онтогенезі. Важливими в цьому
сенсі були настанови І. С. Кона, щодо попередження ризиків виникнення у
юнаків і дівчат відчуття незадоволення, а також стану екзистенційного
вакууму через неможливість поєднання власних «хочу» і «мушу».
Враховуючи застереження вченого, вважали за необхідне зробити акцент на
здійсненні переоцінки цінностей, переосмисленні смислів у руслі розвитку
здатності до рефлексії та самоаналізу через активну взаємодію із зовнішнім
світом, тобто -діяльність. Врахування цих аспектів дозволило нам
передбачити, в результаті проведення нашої програми активізації розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків, збільшення результативності їхньої
діяльності в різних життєвих сферах та зростання відчуття задоволення
власним

життям.

У

цьому,

на

нашу

думку,

полягає

розвиток

смисложиттєвих орієнтацій, який можливий завдяки організації ціннісносмислового психолого-педагогічного впливу на особистість юнацького віку
шляхом розвитку смисложиттєвої рефлексії, осмисленості життя, мотивації
досягнення і духовного потенціалу. В межах нашого дослідження це мало
вияв у:
– особистісних

трансформацій,

які

передбачають

зростання

суб’єктності;
– усвідомленості свого життєвого сенсу не лише з позиції власного
життя, а й світу загалом і свого місця у ньому;
– ускладненням ціннісно-смислової структури (поява нових цінностей
та смислів);
– переорієнтацією в структурі цінностей і смислів з особистих потреб
на інших (соціальне середовище та світ загалом).
Реалізація цього завдання включала:
1.

Визначення

наукових

засад

розробки

авторської

психолого-

педагогічної програми з розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці та обґрунтування її актуальності;
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2.

Відбір психолого-педагогічних заходів і визначення часових термінів,
потрібних для вирішення поставлених задач;

3.

Апробацію розробленої психолого-педагогічної програми та аналіз її
ефективності шляхом проведення формувального експерименту.

4.

Розробку методичних рекомендацій для психологів і соціальних
педагогів та їх подальше впровадження в середні та вищі освітні
заклади.
Важливими

для

розробки

проведення

формувального

положення:

особистісно

Л. С. Виготський,

психолого-педагогічної

експерименту

А. Маслоу,

стали

програми

відповідні

й

наукові

орієнтованого

підходу

(А. Адлер,

В. В. Рибалка,

К. Роджерс,

В. Франкл,

Е. Фромм та ін.); діяльнісного підходу (Л. І. Божович, Д. Б. Ельконін,
О. М. Леонтьєв,
особистісного
А. Ц. Гармаєв,

Г. С. Костюк,
підходу

та

С. Л. Рубінштейн

підходу

Р. М. Грановська

«вчинків»

та

ін.);

(І. Д. Бех,

С. Д. Максименко,

духовноІ. С. Булах,

В. А. Роменець,

С. О. Ставицька, Е. О. Помиткін та ін.); психологічні особливості розвитку,
становлення й формування смисложиттєвих й ціннісних орієнтацій в
юнацькому віці (Т. Г. Авдєєвої, А. В. Горбачової, Х. М. Дмитренко-Карабин,
Є. В. Соколової, А. А. Скрипкіна) та визначені нами психолого-педагогічні
умови (п. 1.3, розділу 1) з розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
Оскільки розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці тісно
пов'язаний з розвитком духовного потенціалу особистості, що було
припущено нами у гіпотезі, а згодом дістало емпіричне підтвердження,
тому духовний розвиток особистості вважаємо головним критерієм
розвитку смисложиттєвих орієнтацій, показником міри моральності,
етичності, естетичності, гуманності й навіть альтруїзму та героїзму, що
виявляється через інтелектуальну, ціннісно-смислову й емоційно-вольову
сфери людини і втілюється у її світосприйнятті та вчинках.
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Духовність особистості набуває все більшого значення для успішної
самореалізації у різних сферах як особистісного, так і суспільного життя. З
цього випливає, що завдання розвитку духовного потенціалу молодого
покоління набуває життєво важливого значення. Його виконання особливо
необхідне в закладах освіти, де психологи й педагоги можуть здійснювати
безпосередній вплив на учнівську (студентську) молодь.
Головний вектор для розроблення авторської психолого-педагогічної
програми розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому
віці визначили: концепція духовного розвитку особистості Е. О. Помиткіна
та психолого-педагогічна теорія вчинку І. Д. Беха. У наукових доробках цих
учених визначено ключові засади для реалізації вищезазначеного «завдання
стратегічної важливості» [183, c. 5] у контексті розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці.
Психолого-педагогічний підхід розвитку смисложиттєвих орієнтацій
в юнацькому віці згідно з виховною концепцією І. Д. Беха включає такі
вектори роботи:
1. Робота з майбутніми цілями людини, що стосуються сенсу життя та
ідеального образу «Я». Вона передбачає збільшення сили бажання досягти
віддалених у часі цілей, що означає «переведення емоції бажання з
площини очікування його у площину активно-діяльнісного устремління до
нього» [42, c. 22]. Це досягається завдяки усвідомленню юнаком образу
кінцевого

результату,

котрий

через

імпульс

вольового

поривання

об’єктивується в дії. Згодом морально-духовна ціль стає емоційно
привабливою та набуває власної спонукальної сили, вже без вольового
зусилля [42].
2. Робота з минулим, що передбачає активізацію проявів совісті (ще
одного розвивального фактора) шляхом осмислення юнаком власного
життєвого досвіду;
3. Розвиток здатності юнака до самоаналізу через психологопедагогічний вплив наставника, в результаті якого у юнака виникає «сумнів
у правильності стилю його морального життя» [42, c. 23]. Внаслідок цього
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перебудовується ціннісна структура спрямованості юнака з егоїстичної й
морально-негативної в суспільно значущу та духовно-моральну. Така
спрямованість юнака віддзеркалюється в його мисленні, що набуває статусу
оздоровчого (саногенного);
4. Розвиток морального самоставлення, головним чином через
«виявлення

й

усвідомлення

юнаком

своїх

несхвальних

рис»

(самоосудження) та «об’єктивне самооцінювання, яке йому в даний час
неприємне, але об’єктивно характеризує реальну ситуацію його розвитку»
[42, c. 23]. «Окрім самоосудження, має бути спрямований виклик у
вихованця емоції осуду, а далі й ненависті до власної безпечності, а отже, і
до тих деструктивних особистісних утворень, які пов’язані з нею» [42,
c. 23].
Окрім

цього,

І. Д. Бех

рекомендує

дотримуватися

принципу

поступовості – починати піклуватися про незначні моральні дії, завдяки
чому юнак докладатиме значних зусиль і щодо більш значимих цілей та
справ. Вчений також зауважує, що в процесі духовного самоперетворення, в
руслі якого відбувається розвиток смисложиттєвих орієнтацій, можливий
регрес юнака до соціально-несхвальної поведінки. В процесі роботи з
юнаками необхідно врахувати цей фактор, щоб запобігти сприйняттю ними
такої ситуації регресу як комфортної для себе.
Ми беремо за основу наукові доробки, описані вище, а також
розроблену нами психологічну модель та визначаємо ключові аспекти
розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці (в
умовах проведення формувального експерименту):
1. Першочергово необхідним є здійснення на юнацьку аудиторію
інформаційного впливу, спрямованого на розширення розуміння суті та
змісту досліджуваного феномену;
2. Також основні зусилля повинні бути спрямовані на формування
зацікавленості досліджуваною проблемою в учасників програми розвитку
смисложиттєвих орієнтацій, створення у них відповідної внутрішньої
мотивації;

187
3. Усі учасники експерименту мають розглядатися не просто як
об’єкти, на які здійснюється психолого-педагогічний вплив, а, як суб’єкти
розвитку власних смисложиттєвих орієнтацій та духовного потенціалу:
кожна особистість юнацького віку визнається як носій неповторного
життєвого досвіду й індивідуальних смислів та цінностей.
4. Важливо донести до юнаків, що, транслюючи власні ідеали, смисли
і цінності навколишнім, кожен уже є (або може стати) учителем для іншої
людини, незалежно від її віку та статусу. Тому однією з головних засад й
принципів цілеспрямованого розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці є взаємоповага і співтворчість між психологами й
педагогами та їхніми вихованцями;
5. Необхідним є надання юнакам можливості набути практичний
життєвий досвід, у тому числі й через здійснення самостійної духовнопрактичної діяльності. Самостійність у виборі напряму діяльності, у
визначенні її мети та способу досягнення не тільки виявить реальний
ціннісно-смисловий сегмент особистості, а й відкриє нові можливості для її
духовного збагачення.
Зміст та структура психолого-педагогічної програми розвитку
смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці (рис. 3.1)
передбачали

впровадження

інноваційних

технологій

навчання

та

виховання. Найбільш поширеними, за О. І. Пеньковою, є:
– соціально-психологічний тренінг – забезпечує активне засвоєння
духовних цінностей;
– ситуативно-рольова гра – полягає в формуванні та закріпленні
необхідних умінь та навичок для успішного виконання тієї чи іншої
соціальної ролі через відповідне емоційно-почуттєве її проживання в
ігровій формі
– етична бесіда – спрямована на конкретизацію етичних знань
підростаючого покоління та формування вмінь керуватися ними в житті
[173].
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О. В. Шевченко розширює межі психолого-педагогічного супроводу і
пропонує застосовувати:
– розповідь – послідовний виклад матеріалу, що здійснюється в
описовій чи оповідальній формі, предметом якого може бути будь-яка подія
або вчинок людини, спроможні змусити особистість юнацького віку
замислитися над змістом вищих людських цінностей, стимулювати
виникнення потреби втілювати їх у власній поведінці та діяльності;
– бесіду – метод виховання, в основі якого лежить діалог вихователя
та вихованця (важливим моментом у бесіді є ретельно продумана система
запитань, які поступово підводять учня до нових знань);
– дискусії та диспути – методи виховання, які можна розглядати і як
методи стимулювання пізнавальної і, загалом, соціальної активності
вихованців, які також привертають увагу до неоднакових точок зору на ту
чи іншу проблему та спонукають до осмислення різних підходів до
аргументації;
– метод прикладу – один із дієвих засобів духовного виховання
(розвитку) [33]. «У процесі формування особистості діти постійно шукають
опору в реальних, живих, конкретних зразках, які персоніфікують ідеї та
ідеали, що ними засвоюються. Наслідування не є сліпим копіюванням: воно
формує в дітей дії нового типу, як такі, що в загальних рисах збігаються з
ідеалом, так і оригінальні, подібні за провідною ідеєю до прикладу. Шляхом
наслідування в дитини формуються соціально-моральні цілі поведінки,
духовні потреби та мотиви, способи діяльності, які суспільно склалися. В
юнацькому віці наслідування суттєво перебудовується: воно стає більш
усвідомленим і критичним, спирається на активну внутрішню переробку
зразків, які сприймаються, як пов’язані із зростанням ролі ідейноморальних і громадянських мотивів» [33, с. 67-68].
В. В. Антоненко наголошує, що особливу увагу під час проведення
таких активних форм і методів навчання слід приділяти розвитку
комунікативних навичок, формуванню адекватної самооцінки та вмінню
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встановлювати міжособистісні стосунки [33].
Орієнтуючись на дослідження автора, до змісту авторської психологопедагогічної програми були включені такі інноваційні методи та прийоми
роботи з учасниками експериментальних груп, як:
– лекційно-дискусійні заняття;
− психологічний тренінг;
− організація зустрічей з носіями високих духовних цінностей й

смисложиттєвих орієнтацій (духовними авторитетами);
− здійснення духовно-практичної дії (вчинку).
– проведення

консультаційної роботи з психологами, соціальними

педагогами та батьками ( за бажанням).
Обов’язковою

складовою

кожного

«структурного

елементу»

психолого-педагогічної програми є реакція учасників експерименту. Ця
складова забезпечує психолога-педагога можливістю фіксувати для себе
результативність розвивальної програми на кожному етапі її проведення і
вносити, за потреби, необхідні змістовно-стратегічні корективи (рис. 3.1).

РОЗВИТОК СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ
ОСОБИСТОСТІ

психологопедагогічний
вплив

зворотній зв’язок

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

психологічні
тренінги
лекції

зустрічі з
носієм високого
духовного
потенціалу

духовнопрактичні дії

Рис. 3.1. Структура психолого-педагогічної програми розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
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Зауважимо, що всі ці види роботи мають практично-орієнтований
характер і є рівнозначно важливими. Вони здійснюють одночасно
інформаційно-мотиваційний та трансформаційно-інтегруючий комплексний
вплив на особистість юнака, спрямований на активізацію процесу
переосмислення свого життя, переоцінки наявних смислів і цілей, розвитку
здатності до смисложиттєвої рефлексії та мотивації досягнення, а також –
розвитку смисложиттєвих орієнтацій і духовного зростання.
Логіка розуміння процесу розвитку смисложиттєвих орієнтацій
молоді (в умовах апробації розробленої програми) передбачала чергування
зазначених психолого-педагогічних методів і прийомів роботи замість їх
блокового подання (таблиця 3.1).
Отже,

авторська

психолого-педагогічна

програма

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій розрахована на проведення 12 зустрічей
протягом трьох місяців, загальною тривалістю 22 годин (не враховуючи
час, потрібний для здійснення духовно-практичних дій, вчинків за межами
групи).
Лекційна частина програми розвитку смисложиттєвих орієнтацій
спрямований на здійснення інформаційного впливу з метою розширення
розуміння суті та змісту юнацькою аудиторією таких понять як
«смисложиттєві

орієнтації»,

«духовність»,

«розвиток»,

«смисли»,

«цінності», «ідеали», «життєві орієнтири», «вчинок», «особистість»,
«відповідальність», «стиль життя» тощо. Лекція як провідна форма
навчання, що забезпечує систематизований, структурований та науковообґрунтований виклад матеріалу здатна створити первинну зацікавленість
предметом, темою, й активізувати процес її переосмислення на основі
співставлення отриманих знань із засвоєними раніше.
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Таблиця 3.1
Послідовність проведення психолого-педагогічних заходів і час
їх тривалості в рамках проведення психолого-педагогічної програми
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
Зустріч
№

Психолого-педагогічний захід

Тема

Кількість
хвилин

1

Лекція № 1

«Роль смисложиттєвих орієнтацій
у становленні життєвого шляху
особистості»

45-60

2

Зустріч з носієм високого
духовного потенціалу

Спілкування з носієм високого
духовного потенціалу

120

Лекція № 2

«Духовність та духовний розвиток
особистості: філософськопсихологічний та життєво
практичний аспекти»

45-60

3
4

45-60

5

Тренінг № 1

«Розвиток рефлексії»

180

6

Тренінг № 2

«Я, мої цілі, смисли та цінності»

180

7

Тренінг № 3

«Розвиток емпатії»

180

8

Зустріч з носієм високого
духовного потенціалу

Спілкування з носієм високого
духовного потенціалу

120

“Розвиток мотивації досягнення»

180

«Духовна енергія вчинку, його
зміст та роль у житті особистості»

45-60

Тренінг № 4
9
10

Лекція № 3

11
12

Підсумкова зустріч з молоддю

Групове обговорення та
підведення підсумків пройденої
програми

Загальна кількість годин

Перша

лекція

на

тему

«Роль

смисложиттєвих

45-60
60
21-22

орієнтацій

у

становленні життєвого шляху особистості» мала на меті висвітлити
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наступні питання: особливості розвитку особистості в юнацькому віці
(головні задачі та шляхи його здійснення); зміст поняття «смисложиттєві
орієнтації» (історичний аспект і сучасне значення); життєвий стиль як
спосіб взаємодії зі світом, вироблений на основі інтегрованих в структуру
особистості

смислів

та

цінностей;

суспільне

значення

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці. Наступна лекція «Духовність
та духовний розвиток особистості: філософсько-психологічний та життєво
практичний аспекти» розрахована на дві зустрічі. Висвітлення даної теми
передбачало розкриття таких пунктів як: філософсько-психологічний зміст
поняття духовності особистості; сучасний стан духовного розвитку людства
(проблеми і виклики); ознаки (критерії) духовного розвитку; усвідомлення
єдності Всесвіту як чинника гармонійного розвитку власної особистості та
всього суспільства. Останній лекції на тему «Духовна енергія вчинку, його
зміст та роль в житті особистості» також було відведено дві зустрічі, під час
яких було розкрито: зміст поняття вчинку, його наукову та індивідуальну
інтерпретації;

значення

вчинку

у

морально-духовному

розвитку

особистості; добродійні можливості особистості та різновиди вчинків;
значення вчинку як стилю життя.
Тренінгова частина мала на меті забезпечити ще потужніший імпульс
для розвитку смисложиттєвих орієнтацій через засвоєння нових знань на
практиці, у процесі активної групової взаємодії. Завдяки останній учасник
тренінгу отримує потрібний йому досвід у найкоротші терміни. Група
тренінгів уособлює мікровідображення реального соціального середовища
учасника. Це створює умови для його природної, звичної поведінки. Така
специфіка тренінгової роботи дозволяє не тільки простежити в безпечному
середовищі деструктивні риси свого характеру та способи взаємодії з
суспільством, а й виробити та закріпити нові, корисні для життя навички.
Кожний тренінг розвивальної програми включав три етапи:
1. Інформаційний етап: коротка вступна теоретична частина;
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2. Практичний етап: досягнення поставлених задач відбувається
шляхом виконання спеціальних вправ, спрямованих на відпрацювання й
засвоєння нових форм поведінки;
3. Етап зворотного зв’язку: висновки та рекомендації.
Під час проведення тренінгових занять передбачалось застосування
інтерактивних та арт-терапевтичних методів: міні-лекція, групова дискусія,
психогімнастика,

вправи-привітання,

вправи-релаксації,

вправи

для

гуртування групи, ігрові методи, вправи для сприяння міжособистісному
спілкуванню; психомалюнок, груповий малюнок, візуалізація тощо.
На початку проведення першого тренінгу обов’язково були озвучені,
пояснені та прийняті ігрові правила роботи:
− бути уважним до того, що відбувається в групі, говорити про

актуальні почуття та переживання (правило «тут і тепер»);
− свідомо відмовитися від оціночних та знеособлених суджень;
− говорити від свого імені та про свої почуття;
− поважати почуття іншого;
− бути відповідальним за результати роботи в групі;
− зайняти активну позицію щодо взаємодії з групою;
− відверто та відкрито висловлювати думки й почуття (правило

довіри);
− забезпечити конфіденційність (нерозголошення) інформації про

роботу групи.
Тренінгова частина психолого-педагогічної програми розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці:
Тренінг № 1 «Розвиток рефлексії». Мету тренінга становить
розвиток рефлексії шляхом вирішення таких задач: ознайомлення з суттю
рефлексії; розвиток самопізнання; розвиток групової рефлексії; формування
сприятливого, позитивного емоційного клімату в групі юнаків і дівчат.
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Структура тренінгу:
Вступне

слово

ведучого:

привітання,

презентація

структури

тренінгового блоку програми та ознайомлення учасників зі змістом
тренінгу.
Введення правил поведінки та роботи у групі.
Знайомство. Кожен учасник по черзі має коротко представитися та
відповісти на такі питання: «Навіщо я сюди прийшов?» та «Чого я очікую
від тренінгових занять?».
Інформаційна довідка у формі міні-лекції «Що таке рефлексія, її
функції та роль».
Вправи:
1)

«Ми з тобою схожі» (варіант 2). Учасники стоять по колу.

Інвентар – м’ячик. Потрібно кидати м’яча один одному, уважно слідкуючи,
хто саме подає вам м’яча, бо коли м’яч потрапляє до вас, потрібно сказати,
чим ви схожі з тою людиною, яка його подала: «Ми вчителі!» або «У нас
зелені косинки».
Тренер закінчує вправу, коли м’яч побував у кожного учасника. Він
запам’ятовує чи записує імена найпопулярніших учасників (тих, до кого
м’яч попадав кілька разів) та найменш популярних (до кого м’яч дійшов у
останню чергу);
2) «Моє послання у світ». Учасники сидять по колу. Вони повинні
виконати такі інструкції:
− сформулювати й записати коротке повідомлення, гасло, з яким
вони хотіли б звернутися до людей;
− знайти, яка персона (персонаж) найбільшою мірою відповідає
цьому посланню;
− скласти коротке (на 5 хвилин) повідомлення від імені цього
персонажа, у якому б повною мірою було відображено це послання у світ;
− у кожного є 5 хвилин для демонстрації свого послання.
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Бажане проведення суцільного відеозапису.
Тренер пильно стежить за часом (5 хвилин на кожного учасника,
незалежно від того, чи його промова вже закінчилася, чи лише дійшла
середини).
За бажанням кожного з учасників, після їхнього звернення до
аудиторії, слухачі можуть озвучити те послання, яке вони зрозуміли, й
оцінити ступінь його зрозумілості та прийняття.
Під час обговорення відеозапису тренер звертає увагу на ті елементи,
завдяки яким промова була зрозумілою та прийнятою чи, навпаки,
породила сумніви та недовіру;
3) «Веселий підрахунок». Мета: зняття внутрішньої напруги
учасників, згуртування групи шляхом спільного і одночасного виконання
вправи.
Час проведення: 10 хвилин
Процедура проведення: ведучий називає будь-яке число, що не
перевищує кількість осіб в групі. Названа кількість учасників встає. У
виконанні вправи необхідно домогтися синхронності, учасники не повинні
радитися один з одним.
Рефлексія: чому спочатку не виходило виконати завдання? Що
допомогло у виконанні завдання?;
4) «Дерево мого життя» (варіант 1). Мета: співвіднести плани
учасників на майбутнє з їх можливостями та актуалізувати розвиток
необхідних якостей. Оснащення: аркуші паперу А4 за кількістю учасників,
кольорові олівці, фломастери. Звернення ведучого: Кожна людина має
якесь уявлення про своє майбутнє, будує щодо нього плани. Напевне, ви
також уявляєте, яким хотіли б бачити себе, скажімо, через 10-15 років.
Подумайте. Тепер давайте намалюємо стовбур дерева (Дод. 2). Кроною,
гілками цього древа будуть ваші уявлення-плани про себе в майбутньому.
Опишіть їх. Жодне дерево не може рости без коріння. І так само неможливо
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здійснити плани, якщо не спиратися при цьому на свої конкретні
можливості, вміння, досягнення. Отож, кореневу систему нашого дерева
складатимуть ваші якості, властивості характеру, здібності, які допоможуть
колись здійснити ваші наміри щодо майбутнього. Напишіть і про них
також. Кожен отримав дерево свого життя, в якому узгоджуються ваші
бажання і можливості. Поділіться своїми напрацюваннями.
«Дерево мого життя» (варіант 2). Мета: активне усвідомлення
підлітками широкого кола своїх можливостей. Усвідомлення взаємозв`язку
в житті наших можливостей, здібностей з міжособистісними стосунками.
Надання можливості створити образ власного майбутнього, в якому немає
місця і часу для шкідливих звичок, негативних вчинків.
Хід вправи: Пропонується кожному «виростити» дерево свого
майбутнього. Для цього потрібно намалювати на папері три дерева:
найменше, середнє та найбільше. Заповнити крони і коріння дерев таким
чином, щоб найменше дерево було деревом власних інтересів і здібностей
кожного через рік, середнє дерево – деревом, яке буде в кожного через
5 років, а найбільше дерево – деревом, яке буде через 10 років.
У кроні дерева – написати, чого б хотілося досягти (яким вбачається
власне майбутнє) через 1 рік, 5 років, 10 років.
На стовбурі – яким чином можна досягти того, про що написано у
кроні дерева.
Коріння – це те, що нас тримає, або ті, хто нам допомагають досягти
нашої мети. (Написати про цих людей).
Створивши таке дерево, важливо простежити зв`язок між «кроною»
та «коренями”, адже одного без іншого не може бути; роль нас самих у
житті нашого дерева дуже велика, наші можливості багато в чому залежать
від наших виборів і нашої поведінки, від людей, які нас підтримують, вчать
та допомагають нам.

197
Така пишна крона можлива лише тоді, коли є не менш сильна і
могутня коренева система – наші здібності, можливості, значимі люди,
наявність певного матеріального достатку, часу, тих чи інших організацій,
певних

особливостей

характеру,

наполегливості,

знання

себе,

цілеспрямованості, вміння спілкуватися.
До уваги !!!
Ця вправа може бути досить складною для виконання. Потрібно з
розумінням поставитися до труднощів, які можуть виникнути. Адже
створення більш–менш детального бачення свого майбутнього – складна і,
разом з тим, дуже корисна вправа. Користь її полягає в тому, щоб
«заповнити порожнину часу» так, як людини сама вважає за потрібне, а не
так, як «прийдеться”, як «на те вийде”. Мати позитивні перспективи –
означає бути господарем свого життя.
Можеш «виростити» дерево високим та, на перший погляд, сильним.
Та воно вийде безбарвним без могутньої кореневої системи (підтримки).
(рис. 1). А якщо в тебе будуть вірні друзі, однодумці, поруч твоя родина,
яка підтримує тебе… (рис. 2). Твоє дерево розквітне, зміцніє, зможе
протистояти всім негараздам, які зустрінуться на твоєму щасливому шляху
(рис. 3).
Успіху!;
5) «Так». Мета вправи: вдосконалення навичок емпатії і рефлексії.
Група розбивається на пари. Один з учасників промовляє фразу, яка
виражає його стан, настрій або відчуття. Після цього другий повинен
задавати йому питання, щоб уточнити і з'ясувати деталі. Наприклад:
«Дивно, але я помітила за собою, що, коли перебуваю в такому стані, то
колір мого одягу приблизно однаковий". Вправа вважається виконаною,
якщо у відповідь на розпитування учасник отримує три позитивні відповіді
– «так».
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6) Ритуал завершення «Групова пантоміма»: учасникам дається
завдання створити групову пантоміму на тему «Ми та наш тренінг».
7) Обговорення: коло думок, почуттів, сподівань та вражень.
Тренінг № 2 «Я, мої цілі, смисли та цінності» присвячений
розвитку смисложиттєвої рефлексії, створенню оптимальних умов для
пізнання, усвідомленню й корекції ціннісно-смислової та цілепокладаючої
сфер власної особистості через вирішення таких головних задач:
усвідомити свій образ Я-теперішнього у співвідношенні з власними
смислами та цінностями; дослідити світ своїх цілей, навчитися ставити їх
перед собою й складати план досягнення, враховуючи принципи гуманізму
та суспільної корисності; спроектувати образ Я-прагнення, визначити
особистісні якості, над розвитком яких потрібно працювати.
Структура тренінгу:
Вступне слово ведучого: привітання, ознайомлення учасників зі
змістом тренінгу.
Коло думок, почуттів та сподівань.
Інформаційна довідка «Для чого потрібні цінності та як вони
пов’язані з цілями?».
Вправи:
1) Гра «Поміняйтеся місцями». Мета: розминка, створення умов
для того, щоб краще пізнати один одного, зрозуміти, як багато спільного в
учасників, підвищити зацікавленість учасників один одним.
Час проведення: 15 хвилин.
Процедура проведення: Учасники сидять на стільцях у колі. Ведучий
виходить на середину кола і говорить фразу: «Поміняйтеся місцями ті, хто
... (вміє смажити яєчню)». У кінці називається будь-яка ознака чи вміння.
Завдання тих, хто володіє даними уміннями або ознаками, помінятися
місцями. Завдання ведучого – встигнути сісти на будь-яке місце, що
звільнилося. Той, хто не встиг сісти, стає новим ведучим.
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Рефлексія: що нового дізналися про учасників?;
2) «Я-теперішнє, Я-майбутнє». Розділіть аркуш паперу навпіл. З
лівої сторони намалюйте й опишіть себе таким, яким ви є у даний період
часу. Описуючи, намагайтесь висвітлити такі питання: про що ви мрієте, до
чого прагнете, що заважає здійсненню вашої мрії, що стримує вашу
активність на шляху до досягнень, які особистісні риси зможуть виявитися
найбільш корисними для досягнення успіху. Можливо, ви завжди
прогнозуєте лише негативні результати, а тому боїтесь починати діяти.
Можливо, ви не вірите в те, що у вас може вийти так, як ви плануєте, а
можливо, ви занадто концентруєтесь на одній справі, не помічаючи іншого
або навпаки, намагаєтеся зробити всі справи одночасно, і в результаті
нічого не виходить…
А тепер уявіть, що ви вже досягли своєї мети… З правого боку
намалюйте і опишіть себе за тими самими питаннями, але враховуючи
зміни, які мали б відбутися з вами на шляху до успіху.
Рефлексія. Подивіться уважно на ваші малюнки…помітили різницю?
Які зміни відбулися між першим і другим зображенням? Як би ви могли їх
прокоментувати?;
3) «Витинанка». Ведучий роздає учасникам чисті аркуші паперу, із
заплющеними очима учасники виконують інструкції ведучого: зігніть
аркуш навпіл, відірвіть правий кутик, зігніть навпіл, відірвіть лівий кутик,
зігніть навпіл, відірвіть правий кутик; в результаті учасники бачать, що
виконуючи одні і ті ж дії, у кожного свій результат;
4) «Шкала цінностей» (виконується у парах). Візьміть листочки
паперу і випишіть на кожному з них по одній цінності. У тих рядках, де
перераховано кілька близьких цінностей, виберіть ту, яка ближча особисто
вам. Крім того, ви можете додати і свої цінності, якщо не знайшли їх у
запропонованому списку, але вони мають для вас значення.
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Тепер потрібно розставити цінності по місцях: від першої
найважливішої для вас на сьогоднішній день і далі, за спаданням ступеня
важливості, до останньої. Переміщайте листочки до тих пір, поки ви не
отримаєте чітку послідовність, яка повністю задовільнить вас.
Якщо виникає складність з тим, щоб вибрати з двох цінностей ту,
яка найбільш важлива для вас, скористайтеся одним із двох способів.
Спосіб 1. Логічний. Задайте собі питання: Якби мені запропонували
вибрати тільки щось одне, від чого я готовий (а) відмовитися в житті? Те,
що залишається – для вас зараз важливіше. Спосіб 2. Інтуїтивний. Закрийте
очі. Подумки уявіть на долоні однієї руки першу цінність, а на долоні іншої
– другу цінність. «Зважте» їх: яка з них вагоміша для вас? Не думайте в цей
момент! Повністю зосередьтеся на відчуттях. Те, що вагоміше, для вас зараз
важливіше.
Відберіть 3-5 найважливіших, пріоритетних цінностей з вашого
списку. Напишіть про кожну, що особисто для вас вона означає.
Наприклад:
Відповідальність – це, коли я ...
Сім'я для мене – це, перш за все ...
Писати потрібно тільки про те, чого ви хочете. Тому виключіть
частку «не» з опису.
Після того, як ви це зробили, дайте собі відповідь на питання: Як я
зрозумію, що в моєму житті є ... (цінність) ?
Що тоді я побачу? Що я відчуваю? Що тоді я роблю?
І так щодо кожної з ваших пріоритетних цінностей. Таким чином, ви
створюєте бачення свого життя, яке ви проживаєте у відповідності зі своїми
цінностями.
А зараз пропишіть практичні кроки, свій план дій на найближчий
місяць:
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Що я хочу робити для того, щоб у моєму житті стало більше ...
(цінність)?
Завдяки яким практичним діям і рішенням я можу реалізувати свої
життєві пріоритети?
Цю вправу потрібно робити не поспішаючи, вдумливо, узгоджуючи
кожен вибір зі своїми почуттями. Тоді в результаті у вас з'явиться відчуття,
що тепер все встало на свої місця, прийдуть ясність і задоволення від
виконаної роботи.
Ви зрозумієте, чого ви по-справжньому хочете, і що дійсно важливо
для вас. Ви зрозумієте, в чому різниця між тим, щоб жити, підкоряючись
«раціональним» аргументам, і тим, щоб жити відповідно до своїх цінностей.
У першому випадку, ви живете «правильно», а в другому – щасливо!;
5)

«Карта

майбутнього».

Мета:

Вправа

дозволяє

чіткіше

усвідомити свої цілі. Час: 30 хв. плюс обговорення вправи – по 3-5 хв. на
кожного учасника. Чисельність групи: будь-яка.
Накресліть карту свого майбутнього. Ваші глобальні цілі позначте як
пункти місцевості, в яких ви хотіли б опинитися. Позначте також проміжні
великі і маленькі цілі на шляху до них. Придумайте і напишіть назви для
«пунктів-цілей», до яких ви прагнете в своєму особистому і професійному
житті. Намалюйте також вулиці і дороги, якими ви будете йти.
− Як ви будете добиратися до своїх цілей? Найкоротшим чи обхідним
шляхом?
− Які перешкоди вам належить подолати?
− На яку допомогу ви можете розраховувати?
− Які місцевості вам доведеться перетнути на своєму шляху: квітучі й
родючі краї, чи пустелі, глухі і занедбані місця?
− Чи будете ви прокладати дороги і стежки на самоті або з кимнебудь?
Обговорення підсумків вправи:
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− Де знаходяться найважливіші цілі?
− Наскільки вони поєднуються одна з одною?
− Де вас підстерігають небезпеки?
− Звідки ви будете черпати сили для того, щоб досягти бажаного?
− Які почуття викликає у вас ця картина?
Символічне зображення свого майбутнього у вигляді карти
місцевості дозволить учасникам чіткіше усвідомити свої цілі. Метафоричне
вираження цілей у вигляді пунктів на карті, а шляхів їх досягнення – у
вигляді вулиць і доріг допомагає учасникам створити в уяві наочну картину
свого майбутнього. Після створення такої карти кожен зможе співвіднести
цілі між собою і зрозуміти, наскільки вони поєднуються, які перешкоди
зустрічаються на шляху до них, які нові можливості відкриваються;
6) «Трохи краще». Мета: Вправа наочно показує важливість
постановки цілей. Час: 5-7 хвилин.Чисельність групи: будь-яка.
Викликаємо одного добровольця. Просимо підійти до стіни кімнати,
підняти руки і дотягтися якомога вище. Позначаємо місце, до якого він
дотягнувся, а потім просимо спробувати ще раз. Позначаємо ще раз (як
правило, цього разу завжди виходить вище).
Можна запросити відразу декількох добровольців. Так вправа буде
ще наочнішою.
Підсумкові питання:
− Як ця вправа співвідноситься з плануванням і постановкою цілей?
− Які висновки ми можемо зробити внаслідок виконання цієї вправи?
7) Ритуал завершення «Групова пантоміма»: учасникам дається
завдання створити групову пантоміму на тему «Ми та наш тренінг».
8) Обговорення: коло думок, почуттів, сподівань та вражень.
Тренінг № 3 «Розвиток емпатії». Мета тренінгу – створення умов
для розвитку та вдосконалення здатності людини до співчуття й
співпереживання, до розуміння не тільки власного емоційного світу, а й
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емоційного світу ближнього, що означатиме особистісний ріст учасників
тренінгу. Його головні задачі: осмислення поняття емпатії; усвідомлення
власних переживань та відчуттів; відпрацювання потрібних навиків для
розвитку

здатності

розуміння

та

співпереживання

різним

людям,

усвідомлюючи й приймаючи їхню індивідуальну своєрідність. Ми
вважаємо, що людина з розвиненою здатністю до емпатії є схильною до
орієнтації на інших й на світ, на суспільно-значимі та духовні цінності.
Структура тренінгу:
Вступне слово ведучого: привітання, ознайомлення учасників зі
змістом тренінгу.
Коло думок, почуттів та сподівань.
Інформаційна довідка «Що таке емпатія та для чого вона потрібна?».
Вправи:
1) «Привітання без слів». Кожен з учасників повинен привітатися з
групою, продемонструвавши якесь невербальне вітання.
Це може бути як безконтактне вітання (помахати рукою, кивнути
головою, зробити реверанс), так і контактне (потиснути руку, обійняти).
Можна використовувати вітання, характерні для різних соціальних і
етнічних груп.
Решта учасників групи відповідають на привітання так само, як з
ними привіталися (кивають у відповідь, потискають простягнуту їм руку
тощо).
Вправу можна виконувати і по колу, і в довільному порядку – в міру
готовності або способом передачі м'яча.
Для тренера ця вправа може мати додатковий діагностичний сенс.
Хто з членів групи ініціював більш тісний контакт? Хто спробував
усунутися від такого контакту? Хто був найбільш винахідливий? Як
здійснювалося рукостискання? (Та інше);
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2) «Колір мого стану». Мета: розвиток здатності усвідомлювати і
вербалізовувати свій стан, знаходити слова для його позначення.
Інструкція: «Я пропоную почати сьогоднішній день з того, що кожен
з нас, подумавши деякий час, скаже, якого він (або вона) зараз кольору. При
цьому мова йде не про колір вашого одягу, а про відображення в кольорі
вашого стану (дається деякий час на обдумування завдання, після чого
учасник говорить, якого він зараз кольору.)
Тепер розкажіть, будь ласка, про те, як змінювався ваш стан, настрій
протягом ранкових годин з моменту, як ви прокинулися, і до того, як ви
прийшли сюди, – і з чим були пов'язані ці зміни. На закінчення своєї
розповіді охарактеризуйте той стан, у якому ви перебуваєте зараз і поясніть,
чому ви обрали для його позначення саме той колір, який ви назвали «.
Для підсумкової рефлексії тренінгу можна використовувати такі
питання:
– Які психологічні якості у вас проявилися під час участі в тренінгу?
– Які почуття ви відчували?
– Що нового дізналися про себе?
– Як будете використовувати ці знання?
– Чого навчилися?
– Як це може стати в нагоді в майбутньому?
– Що було важливим?
– Над чим ви задумалися?
– Що відбувалося з вами?
– Що потрібно розвивати на майбутнє?
Даний

тренінг

спрямований

на

розвиток

здатності

людини

формувати «Я-образи», тобто уявлення про те, як вона виглядає в очах
інших людей, включених у дану ситуацію, розвиток навичок розуміння
почуттів, станів інших людей, усвідомлювати свої власні переживання та
емоції.
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Ці навички будуть корисними, забезпечать гнучкість поведінки,
допоможуть налагодженню контакту з оточуючими.Час: 20 хвилин;
3) «Почуття по колу». Мета: розвиток в учасника навику
вербалізації почуттів і станів.
Інструкція: «Зараз ми будемо кидати один одному м'яч, називаючи
при цьому якийсь стан або почуття, а піймавши кинутий нам м'яч, будемо
називати антонім - протилежний стан або почуття.
Наприклад, я кидаю м'яч Тані і кажу: «Сумний». Таня, піймавши
м'яч, називає антонім «веселий» і сама, кидаючи м'яч назад, називає почуття
або стан. «
Вправа

сприяє

розвитку

таких

якостей

як

співчуття,

співпереживання, здатності перейматися станом партнера. Час: 20 хвилин;
4) «З миру по нитці». Вправа дозволяє підвищити концентрацію
уваги учасників, включити їх у роботу після перерви.
Один учасник загадує будь-який рядок із загальновідомої пісні або
вірша, що складається з шести-семи слів.
Завдання іншим учасникам – здогадатися, що це за рядок. Для цього
учасники можуть задати провідному гравцеві десять питань, а той повинен
відповідати на кожне питання одним реченням. При цьому в шість-сім
відповідей (у залежності від кількості слів у рядку) йому потрібно
включити по одному слову із задуманого рядка.
Ці слова не можна змінювати за відмінками, числами, часом тощо.
Слова можна вводити у відповіді в будь-якому порядку. Прийменник
відноситься до наступного за ним слова. Це дуже весела рухлива розминка,
яка зазвичай користується великим успіхом в учасників будь-яких
тренінгів. Вона допомагає зняти напругу, переключитися з однієї теми на
іншу, підвищити рівень уваги і зосередженості;
5) «Споглядання». Учасники сідають обличчям один до одного у
два кола – зовнішнє та внутрішнє. Потрібно уважно подивитися на свого
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партнера, запам’ятовуючи його (1,5 хвилини), а потім сісти спиною один до
одного та спробувати письмово відповісти на такі запитання: «Якого
кольору взуття у вашого партнера?», «Чи є в нього якісь прикраси?”,
«Якого кольору очі партнера?», «Чи є в нього ямочки на щоках, коли він
усміхається?» тощо – 5–7 запитань.
Після цього слід обернутись один до одного та перевірити
правильність відповідей.
Учасники, що сидять у зовнішньому колі, мають пересісти на один
стілець ліворуч, і вправу потрібно повторити з іншими питаннями. Так
зробити тричі.
Тренер

слідкує за часом, формулює запитання, організовує

обговорення результатів;
6) «Створення пропозицій». Опис: Ваше завдання – створити
пропозицію на основі шаблону, в який потрібно підставляти свій готовий
список емоцій.
Шаблон для проведення вправи в команді і наодинці:
«Ти відчуваєш ___, тому що ___. Я правий?»
«Я відчуваю __, тому що ___».
Пам'ятайте, що ви можете підставляти будь-яку емоцію: злість,
роздратування, щастя, пригніченість, порожнечу, сум'яття.
Приклади ситуацій, у яких людина створює правильну пропозиція з
точки зору емпатії:
• Джилл нахмурила своє обличчя і сказала, що її друг просто взяв і
поїхав.
Емпатійна відповідь: «Джилл, ти відчуваєш себе сумною, бо твій
друг поїхав? Я правий?».
• Батько прийшов додому дуже втомленим і сказав, що тільки-що
втратив свою роботу.

207
Емпатійна відповідь: «Тату, ти відчуваєш себе стурбованим через те,
що втратив роботу? Я правий?»
Дані приклади є настільки простими, що можуть здатися занадто
очевидними. Однак, якщо ви ретельно проаналізуєте своє життя, то зможете
помітити, що часто ігнорували емоції і почуття інших людей, перебуваючи
у полоні власних проблем.
Практичні приклади: для кожної наступної ситуації придумайте
емпатійну відповідь.
1. Ваш брат прийшов додому в сльозах і сказав, що йому дали
образливе прізвисько в школі.
2. Ваш однокласник, якому сьогодні дали образливе прізвисько,
сидить тихо, похиливши голову.
3. Ваш друг сказав, що не хоче йти додому, тому що провалив іспит.
4. Ваш друг сказав, що не може запросити вас до себе, тому що його
мама захворіла.
5. Ваш співробітник сидить на самоті за обіднім столом, не їсть свій
обід і не промовляє жодного слова.
Підсумки вправи:
• Які питання і труднощі у вас виникли при створенні пропозицій,
що демонструють емпатію?;
7) «Дублювання». Опис: Вправа виконується в парі. Перша людина
(спікер) розповідає про щасливі спогади або із захватом – про майбутню
подію. Друга людина (дублер) є якби його справжньою емоцією, яку спікер
відчуває. Суть вправи в тому, що дублер, знаючи, яку емоцію пережив
спікер, починає свідомо розпізнавати відчуття інших людей.
Приклади:
Спікер: «Я хочу відвідати своїх батьків на наступному тижні».
Дублер: «І я відчуваю себе від цього щасливим».
Спікер: «Моя мама готує найкращі пироги на світлі».
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Дублер: «Я в захваті, коли їх їм».
Завдання можна ускладнити, коли спікер заздалегідь не повідомляє,
чи подобається йому те, про що він скаже. Тому дублеру доводиться
вгадувати.
Підсумки вправи:
Після того, як двоє людей поміняються місцями і виконають вправу
ще раз, задайте собі такі питання:
1. Як відчувати себе спікером і чути від дублера про його здогади?
2. Як відчувати себе дублером і вгадувати справжню емоцію
спікера?
3. Що було найскладнішим?
4. Які емоції було найскладніше розпізнати? Які легше?
5. Як ця вправа допомогло мені пізнати людину?.
8) Ритуал завершення «Групова пантоміма»: учасникам дається
завдання створити групову пантоміму на тему «Ми та наш тренінг».
9) Обговорення: коло думок, почуттів, сподівань та вражень.
Тренінг № 4 «Розвиток мотивації досягнення» мав на меті
підвищення рівня мотивації досягнення позитивних життєвих результатів та
успіху. Головними задачами тренінгу були: розвиток мотивації та сили волі;
розвиток бажання у юнаків і дівчат самостійно ставити перед собою цілі і
самостійно досягати їх; прагнути кращих результатів.
Структура тренінгу:
Вступне слово ведучого: привітання, ознайомлення учасників зі
змістом тренінгу.
Коло думок, почуттів та сподівань.
Інформаційна довідка «Мотивація досягнення та її значення у житті».
Вправи:
1) «Зірковий портрет». Мета: створити в групі доброзичливу
атмосферу.
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Хід вправи: тренер роздає кожному учаснику аркуш А 4 і пропонує
створити свій портрет у вигляді зірки, на променях якої коротко написати:
ім’я, яке подобається, коли вас ним називають; життєве кредо або вислів,
який вам подобається; образ або графічний символ, з яким ви себе
асоціюєте, тобто стисло написати або зобразити те, що вас характеризує.
Далі тренер пропонує кожному презентувати свій зірковий портрет.
Після цього учасники прикріплюють свої зірки на плакат «Наша група».
До уваги тренера!
Тренер також бере участь у вправі і створює свій портрет [74];
2) «Мої ресурси». Складні ситуації зустрічаються майже кожного
дня, але не кожна з них закінчується поразкою. Завдяки чому ми знаходимо
вихід із складних життєвих обставин?
Розділить ще раз аркуш паперу навпіл. Перша колонка буде мати
назву «зовнішні ресурси», друга – «внутрішні ресурси». А тепер
максимально сконцентруйтесь на собі і спробуйте виявити те, що завжди
вас підтримує і допомагає запобігти невдачі у будь-яких життєвих
ситуаціях. У першій колонці запишіть тих людей, на допомогу або пораду
яких ви завжди можете розраховувати. У другій – найбільш сильні риси
вашого характеру й темпераменту, які підтримують вас вже сьогодні.
Рефлексія. Хто хотів би поділитися своїм відкриттям. На які власні
ресурси ви можете розраховувати на шляху до досягнень. Як ви зрозуміли,
що саме ці якості для вас є найбільш важливі;
3) «Мої цілі».
Визначення цілей:
Не виставляючи собі ніяких обмежень, запишіть у стовпчик не
менше шести бажань, здійснити які ви поки ще не змогли за якихось певних
причин. Подумайте, про що ви мрієте, ким хочете стати у майбутньому,
чим займатися…Для виконання цього завдання вам надається 10 хвилин.
Виділення пріоритетів, встановлення рангових позицій:
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А тепер напроти кожного бажання визначте позицію за ступенем
важливості й значущості від 1 до 6 (якщо цілей у вас не більше шести): 1 –
найважливіше бажання, ви більш за все хотіли б його здійснення, а 6 –
найменш важливе і його реалізація для вас сьогодні не дуже принципова, ну
принаймні, деякий час ви згодні ще почекати.
Встановлення часових обмежень:
Із наведеного переліку виберіть не більше чотирьох цілей, яких ви
можете досягти вже в цьому році (за 12 місяців).
Виділення найбільш значних цілей:
Підкресліть, будь ласка, три ваші основні мети (від 1 до 3) і
спробуйте визначити, як ви оцінюєте ваші бажання і прагнення їх досягти.
Інакше кажучи, те, що ви виділили є вашою метою чи мрією… Можливо в
усіх трьох випадках, йдеться лише тільки про мрію і ви насправді не дуже й
вірите, що це коли-небудь здійсниться? А якщо вірите, то можливо пора
вже починати діяти?
Рефлексія. Хто хотів би прокоментувати результати своєї роботи?;
4) «Друкарська машинка». Ця вправа допомагає зняти напругу і
налаштуватися на роботу після перерви. Її можна використовувати і в тих
випадках, коли потрібно відвернути увагу учасників від будь-якого
завдання і перейти до наступного.
Учасники виконують вправу, сидячи в колі. Кожен кладе праву руку
на коліно сусіда праворуч, а ліву – на коліно сусіда ліворуч. Далі потрібно
якомога швидше злегка плескати рукою по коліну сусіда, але обов'язково
згідно зі своєю чергою. Удари повинні слідувати один за одним по колу.
Якщо учасник порушує послідовність ударів або сильно уповільнює темп,
то він забирає одну руку. У підсумку в грі залишається кілька найбільш
уважних учасників.
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Ведучий може ускладнити гру: спочатку запустити «хвилю ударів»
за годинниковою стрілкою, а через деякий час ще одну – проти
годинникової стрілки.
Є інший варіант даної вправи. Учасники по черзі «друкують» якунебудь пропозицію. У цьому випадку разом з ударом потрібно вимовляти
чергову букву. Враховуються також знаки пунктуації та пробіли. Цю
вправу краще проводити не на початку тренінгу, а на другій або третій день,
коли учасники групи вже звикнуть один до одного, і тактильний контакт не
буде викликати у них дискомфорту [4];
5) «Образ моєї мрії» (перед проведенням вправи ведучий розповідає
про силу візуалізації мети через цілеспрямовану уяву образу її реалізації).
Для того, щоб мрія насправді здійснилася, важливо, щоб її образ жив не
лише у наших фантазіях, але й був зображений на папері або на фотографії.
У вас є 10 хвилин для того, щоб, якомога яскравіше уявити (з урахуванням
умов ефективної візуалізації), а потім намалювати свою мрію, а точніше те,
що ви будете мати у випадку її здійснення. Закрийте очі й уявіть собі, ЩО
САМЕ ви хотіли б намалювати. Уявили?... Ви згодні з тим, що перед очима
виникли не літери й слова, а з’явився певний образ.
Готово? Вітаю вас, зараз ви зробили перший крок до СВОГО
УСПІХУ!
Альбом Мрії
Для того, щоб отримати бажане, треба чітко уявити, який вигляд має
те, чого ви бажаєте. Візьміть фотоальбом, знайдіть малюнки або фотографії,
на яких зображено те, до чого ви прагнете. Це – ваш АЛЬБОМ МРІЇ.
Такий альбом допоможе вам зосередитися на своїй меті. Зазвичай, коли ми
хочемо щось запам’ятати, то зберігаємо у своїй пам’яті інформацію не у
вигляді слів, букв чи цифр, а у вигляді малюнків, образів. Якщо ми до
чогось прагнемо і чогось хочемо досягти, то свої мрії ми повинні теж
навчитися перетворювати на образи.
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Переглядаючи час від часу сторінки свого АЛЬБОМА МРІЇ, ви
будете уявляти, що в вас вже є те, чого ви хочете, тоді не сильне бажання
перетвориться на потребу. І з кожним днем воно буде зростати все швидше
й швидше. Чим частіше ви будете уявляти, тим сильніше буде ваше
бажання. Лише тоді ви почнете шукати способи його здійснення й
реалізації. Пам’ятайте, можливостей для цього достатньо! Але побачите ви
їх лише тоді, коли у вас з’явиться справжня потреба. А потреба з’явиться,
якщо ви будете уявляти, чого хочете;
6) «Подарунок». Мета: Вправа підвищує самооцінку учасників,
стимулює їх роботу над собою. Покращує настрій учасників і атмосферу в
групі. Час: 25-35 хвилин. Чисельність групи: 8-16 учасників.
Сядемо в коло. Нехай кожен з вас по черзі зробить подарунок своєму
сусідові зліва (за годинниковою стрілкою). Подарунок треба зробити
(вручити) мовчки (невербально), але так, щоб ваш сусід зрозумів, що ви
йому даруєте. Той, хто отримує подарунок, повинен постаратися зрозуміти,
що йому дарують. Поки всі не отримають подарунки, говорити нічого не
треба.

Все робимо мовчки.
Коли

всі

отримають

подарунки

(коло

замкнеться),

тренер

звертається до того учасника групи, який отримав подарунок останнім, і
питає його про те, який подарунок він отримав. Як той відповість, тренер
звертається до учасника, який вручав подарунок, і питає про те, який
подарунок він зробив. Якщо у відповідях є розбіжності, потрібно з'ясувати,
з чим конкретно пов'язане нерозуміння. Якщо учасник групи не може
сказати, що йому подарували, можна запитати про це в групи.
Підсумки вправи: Під час обговорення вправи учасники можуть
формулювати умови, які полегшують розуміння в процесі спілкування.
Найчастіше до цих умов відносять виділення істотної, однозначно
сприйнятої

ознаки

«подарунка»,

використання

адекватних

засобів

невербального зображення істотної ознаки, концентрацію уваги на партнері
[269].
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7) Ритуал завершення «Групова пантоміма»: учасникам дається
завдання створити групову пантоміму на тему «Ми та наш тренінг».
8) Обговорення: коло думок, почуттів, сподівань та вражень.
Зауважимо, що наведені тренінгові заняття мають на меті розвиток
смисложиттєвих орієнтацій особистості юнацького віку як невід’ємної
складової загального особистісного зростання та відповідають традиційній
структурі проведення психологічного тренінгу.
Наступна

частина

психолого-педагогічної

програми

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці включала у себе організацію
та проведення зустрічі учасників програми з особистістю-носієм високого
духовного потенціалу, смисложиттєві орієнтації якого допомогли йому
жити гідним, наповненим і щасливим життям. Метою спілкування з носієм
вищих духовних смислів, цінностей та ідеалів є їх пізнання, усвідомлення й
прийняття через яскравий, мотивуючий приклад життєвого досвіду іншої
людини. Ми поділяємо думку Е. О. Помиткіна про те, що «Активізація
прагнень до духовного розвитку в молоді роки нерідко відбувається завдяки
зустрічі з особистістю-носієм високого духовного потенціалу. Така зустріч
відіграє роль доленосної. У більш зрілому віці духовне пробудження настає
внаслідок інформаційного поштовху – читання певної книги або важливих
життєвих подій, втрат, що змушують замислитися над сенсом життя» [262,
c. 67].
Таким чином, проведення саме такого заходу як зустріч з духовно
розвиненою особистістю із високим рівнем розвитку смисложиттєвих
орієнтацій є цілком обґрунтованою та доцільною для представників
юнацького віку. Тому перед нами постало завдання окреслити ознаки, за
якими буде відбуватися відбір «гостя» – духовного авторитету, носія
високих смислів і цінностей. Найкраще здійснити це завдання, спираючись
на ознаки духовного розвитку особистості, виділені Е. О. Помиткіним [262,
c. 63–81]
До вищезазначених ознак відносимо:
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− спогади про виникнення інтересу до тем смислу життя, його мети,

духовності ще у ранньому дитинстві;
− замислення над суспільно-значущими проблемами (глобального

характеру), починаючи з дитячих років;
− наявність такого життєвого факту як зустріч у молоді роки з

духовним учителем, людиною – носієм високого духовного потенціалу;
− схильність до переосмислення сенсу життя внаслідок переживання

важких, кризових життєвих подій, втрат, а також завдяки прочитаній книзі,
переглянутому фільму чи розмові з іншою людиною;
− біографічні дані, які засвідчують реалізацію набутого духовного

потенціалу в різних життєвих сферах;
− далекоглядність, передбачливість та вміння будувати власну долю;
− вміння здійснювати дієву й тактовну допомогу іншим у життєвому

самовизначенні;
− орієнтація на вищі цінності й сумління у вирішенні буденних справ;
− прагнення до вдосконалення власного характеру та внутрішнього

світу;
− здатність визнавати свої недоліки;
− високий рівень емпатійності та співчуття до ближніх;
− усвідомлення власної відповідальності;
− наявність різнобічних талантів і, навіть, надзвичайних здібностей;
− усвідомлення власної життєвої місії як акту служіння іншим через

допомогу, самопожертву та іноді – героїзм;
− оптимізм, незважаючи ні на що;
− відчуття наповненості життя, самореалізації, щастя та натхнення.

Усі ці критерії духовно-розвиненої особистості ми вважали за
доцільне попередньо виявляти в процесі ґрунтовної та неформальної бесіди
з людиною – «кандидатом» про її життєвий шлях, світосприйняття,
ставлення до себе та до інших, про юність, здійснення мрій, подолання
перешкод, про смисли, цінності та ідеали. У рамках проведення нашої
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психолого-педагогічної програми розвитку смисложиттєвих орієнтацій
відбулися дві зустрічі юнаків і дівчат з носіями високого духовного
потенціалу.
Остання

частина

смисложиттєвих

психолого-педагогічної

орієнтацій

в

юнацькому

програми

віці

розвитку

передбачала,

після

проведення останньої лекції на тему «Духовна енергія вчинку, його зміст та
роль в житті особистості», виконання учасниками програми домашнього
завдання (до завершальної, підсумкової зустрічі). Воно полягало у
самостійному здійсненні юнаками та дівчатами духовно-практичних дій
(діяльності),

суспільно-корисних вчинків на власний розсуд (на основі

попередньо отриманих знань та послідовних роздумів).
Здійснення свідомої духовно-практичної дії (вчинку) в рамках апробації
програми розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці дало
можливість юнакам і дівчатам:
− відчути себе суб’єктом суспільного життя на якісно новому рівні;
− проаналізувати грані набутого досвіду разом із групою однолітків

та наставником;
− зробити висновки й застосувати набутий досвід і знання за межами

групи, в реальному буденному житті;
− відчути на власному прикладі, як відбуваються процеси розвитку

смисложиттєвих орієнтацій та духовного зростання;
− краще пізнати себе, світ своїх ідеалів, смислів, цінностей й власних

орієнтирів.
Перед вихованцем постало завдання здійснити такий вчинок, який не
є обов’язковим, а є бажаним та потрібним для ближніх і для суспільства.
Цей вчинок не повинен був задовольнити ЕГО учасника програми,
принести йому вигоду, славу або визнання. Він повинен відобразити рівень
усвідомлення юнаком пройдених етапів нашої розвиваючої програми,
рівень його смисложиттєвої й духовної трансформації, а також – міру
інтеграції в структуру його особистості нових смислів, ідеалів та цінностей.
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Тому виконання цього завдання є абсолютно самостійним, творчим та
індивідуальним процесом, позбавленим наперед заданих правил та
інструкцій, що ще більше зумовлює усвідомлення відповідальності юнаком
не тільки за самого себе, а й за суспільство в цілому. У зв’язку з цим
згадаємо визначення вчинку І. Д. Бехом: «Вчинок – дійсно унікальне
особистісне утворення, оскільки він однозначно репрезентує цілісність
людської свідомості, самосвідомості і практичної дії. Відтак він є
визначальним

показником

і

мірою

морально-духовного

розвитку

особистості, оскільки будь-яка морально-духовна якість формується у
процесі здійснення суб’єктом відповідного вчинку і виявляється та
закріплюється в ньому» [40, c. 1–5].
Під час підсумкової зустрічі відбулося обговорення виконання
юнаками цього домашнього завдання. Кожен мав змогу розповісти в колі
однолітків про здійснений ним вчинок, про мотиви обрання саме такого, а
не іншого шляху його здійснення, про складнощі та успіхи. Водночас,
підсумкова групова зустріч дала можливість отримати не тільки зворотній
зв'язок – відгук від інших учасників, а й почути їхні «вчинкові історії».
Зауважимо, що тренінгові заняття складалися з трьох частин: вступної
частини (розминка), основної і завершальної частин.
Отже, психолого-педагогічна програма розвитку смисложиттєвих
орієнтацій в юнацькому віці включала в себе добровільні консультативні
форми роботи з батьками учасників формувального експерименту, а також з
психологами та педагогами відповідних навчальних закладів. Метою даної
консультативної роботи було: поглиблення розуміння батьками та
педагогами необхідності розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості
юнацького

віку;

розвиток

навику

конструктивного

і

довірливого

спілкування з дітьми в колі сім’ї та з вихованцями в навчальному закладі,
дотримуючись позицій особистісно-орієнтованого підходу. Розвивальна
робота з юнаками включала: лекційний блок, тренінговий блок, зустріч з
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носієм високого духовного потенціалу та домашнє завдання здійснити
духовно-практичну дію – вчинок. Створена нами програма розвитку
досліджуваного феномену є комплексом взаємопов’язаних психологопедагогічних заходів, що мають на меті активізувати внутрішньоособистісну трансформацію ціннісно-смислової структури особистості
юнацького віку, запустивши процес розвитку смисложиттєвих орієнтацій,
які можуть стати «точками опори» і «внутрішнім компасом» молодої
людини на шляху дорослішання й особистісного зростання.
Також на основі попередньо здійсненого теоретичного аналізу та
результатів, отриманих після проведення констатувального емпіричного
дослідження, було розроблено модель розвитку смисложиттєвих орієнтацій
в юнацькому віці (рис. 3.2). Модель ілюструє динаміку розвитку
досліджуваного феномену в результаті цілеспрямованого психологопедагогічного

впливу

на

юнацьку

особистість.

У

ній

враховані

взаємозв’язки між чинниками розвитку смисложиттєвих орієнтацій,
факторами впливу на цей процес; відображений вплив на юнацьку
особистість тих психолого-педагогічних заходів, які реалізують психологопедагогічні умови розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці на
практиці. Зазначені також механізм, критерії, показники та рівні розвитку
смисложиттєвих орієнтацій. Виділені в моделі класи смисложиттєвих
орієнтацій відображають ієрархічну структуру досліджуваного феномену.
Вони інтегрують в собі різні за змістом смисли, цінності та орієнтації
суб’єктності особистості (що відображають характер цілеспрямованості та
відповідальності юнака або дівчини). Усі компоненти розробленої моделі
взаємопов’язані й узгоджені між собою та відображають здійснений в
цьому дисертаційному дослідженні теоретичний та емпіричний аналіз.
Запропонована модель також уточнює попереднє бачення структури
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, узагальнене раніше на основі
теоретичного аналізу.
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Рис. 3.2. Модель розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
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В результаті проведеного емпіричного дослідження було виявлено,
що основні структурні компоненти смисложиттєвих орієнтацій юнаків і
дівчат – це цінності, смисли та характер суб’єктності, який проявляється у
мірі відповідальності за власне життя, цілеспрямованості та, загалом, в
активній життєвій позиції. Усі ці компоненти розподіляються на три класи
смисложиттєвих орієнтацій за своїм змістом («орієнтація на себе»,
«орієнтація на інших», «орієнтація на світ»). З розвитком смисложиттєвих
орієнтацій відбувається поступовий перехід нижчого рівня розвитку до
середнього та вищого рівнів, від егоцентричних цінностей та смислів до
загальнолюдських, альтруїстичних й духовних, відповідно зростає й
суб’єктність. Отже, запропонована модель репрезентує складний процес
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, який можливий
завдяки цілеспрямованому поетапному ціннісно-смисловому психологопедагогічному впливу на юнацьку особистість, розвитку смисложиттєвої
рефлексії та мотивації досягнення в юнаків і дівчат (рис. 3.2).

3.2.

Динаміка розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості
юнацького віку в експериментальній та контрольній групах

Для участі у формуючому експерименті було обрано юнаків, що
увійшли до групи з найнижчим рівнем розвитку смисложиттєвих
орієнтацій. Всього в експерименті взяли участь 72 юнаки, з них 35 увійшли
до експериментальної групи і проходили розроблену психолого-педагогічну
програму; 37 увійшли до контрольної групи, що не брала участі в програмі
(таблиця 3.2).
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Таблиця 3.2
Розподіл респондентів за статтю та місцем навчання
у експериментальній та контрольній групі

Стать

Дівчата

Хлопці

Для

Експериментальна
група

Місце
навчання Абсолютна
кількість

Контрольна група

Відсоток

Абсолютна
кількість

Відсоток

Школа

3

115,79%

4

20,00%

Училище

6

31,58%

6

30,00%

ВНЗ

10

52,63%

10

50,00%

Всього

19

100%

20

100%

Школа

6

37,50%

7

41,18%

Училище

5

31,25%

5

29,41%

ВНЗ

5

31,25%

5

29,41%

Всього

16

100%

17

100%

дослідження

впливу

психолого-педагогічної

програми

і

виключення впливу неврахованих зовнішніх змінних обидві групи
одночасно

пройшли

смисложиттєвих

повторне

орієнтацій»

Е. О. Помиткіна,

оцінювання

за

Д. О. Леонтьєва,

«Дослідження

системи

методиками:

«Тест

«Здійснення

бажань»

життєвих

смислів»

В. Ю. Котлякова, «Духовний потенціал особистості» Е. О. Помиткіна,
«Опитувальник рефлексивності» А. В. Карпова, «Опитувальник потреби в
досягненні» Ю. М. Орлова.
За результатами цього оцінювання не виявлено відмінностей між
експериментальною

та

контрольною

групами.

Що

еквівалентність груп та коректність їх порівняння (рис. 3.3).

говорить

про

221

Рис. 3.3. Рівні прояву за показниками розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній та контрольній групі
(перше вимірювання) на етапі формувального експерименту
Після проведення психолого-педагогічної програми нами було
порівняно показники експериментальної та контрольної груп і їх динаміку.
Зокрема, проводилося порівняння рівня вираженості критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій та актуалізованих орієнтацій, цінностей та
смислів у юнаків.
Для

статистичного

аналізу

результатів,

зокрема

дослідження

значимості, сили та напряму відмінностей між групами використовувався
однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA, критерії t-test (Student`s t) для
залежних вибірок та критерій сили ефекту відмінностей d-Cohen.
За результатами повторного оцінювання експериментальної групи ми
бачимо зміни за всіма показниками розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
Спостерігається однакова тенденція за усіма показниками зі зміщенням
асиметрії зліва вправо: за повторного вимірювання збільшується частка
високих показників та зменшується частка низьких показників (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Рівні прояву за показниками розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній групі за результатами
першого та другого вимірювання на етапі формувального експерименту
Це

свідчить

про

те,

що

експериментальний

вплив

був

цілеспрямованим та послідовним, вносив вклад в кожен з показників в
одному напрямку. Втім важливо додатково розглянути статистичну
значимість відмінностей, оскільки на кожну підгрупу за рівнем прояву
показника припадала незначна кількість людей (від 1 до 19).
За результатами статистичного аналізу виявлено, що у юнаків і дівчат
з експериментальної групи відбулося значиме підвищення показників за
критеріями розвитку «духовний потенціал» та «смисложиттєві орієнтації»,
які мають вагомий вплив на результат (Додаток Н).
При графічному порівнянні результатів показники за методиками було
переведено в стени.
За всіма показниками після проходження психолого-педагогічної
програми юнаки отримали вищий результат в рамках 1-2 стенів (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Динаміка середніх значень показників критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат в експериментальній групі
на етапі формувального експерименту
Найбільше зростання відбулося за показником духовного потенціалу
(2 стени), та ця різниця має дуже великий вплив на загальний результат
(Cohen`s d=-1,06). Це свідчить про важливість духовного потенціалу в
системі розвитку смисложиттєвих орієнтацій.
Підвищилися результати за шкалами «Цілі життя», «Процес життя»,
«Результат життя», «Локус контролю-Я», «Локус контролю-Життя»,
особливо – за показниками «Процес життя» та «Цілі життя» (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Динаміка середніх значень показників «Цілі життя»,
«Процес життя», «Результат життя», «Локус контролю-Я», «Локус
контролю-Життя» юнаків і дівчат в експериментальній групі на етапі
формувального експерименту
Відмічається зміщення показників сімейних, когнітивних смислів та
смислів самореалізації і альтруїстичних на нижчі (більш важливі для
людини) ранги (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Динаміка середніх значень показників системи
життєвих смислів юнаків і дівчат в експериментальній групі на етапі
формувального експерименту
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Збільшується

вага

соціальних

цінностей

(зокрема

соціальної

справедливості) та сімейних цінностей, водночас знижується рейтинг
егоцентричних цінностей (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Динаміка середніх значень показників системи цінностей юнаків
і дівчат в експериментальній групі на етапі формувального експерименту
Структура основних орієнтацій, цінностей та смислів в цій групі
наближається

до

показників

групи

з

середнім

рівнем

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій, хоча і перебуває на дещо нижчому рівні,
зокрема за показником осмисленості життя.
Поява орієнтації на соціальні цінності, смисли самореалізації та цілі
життя свідчить, на нашу думку, про початок поступового переходу в цій
групі від орієнтації на себе та свої потреби до орієнтації на інших людей.
Також ці результати можуть розглядатися як показники збільшення
суб’єктності, більш активної позиції стосовно власного життя.
Отримані результати свідчать про доцільність та ефективність
впровадження

розробленої

психолого-педагогічної

програми

підвищення рівня розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків.

для

226
За порівняння результатів контрольної групи при першому та
повторному тестуванні не було виявлено значимих відмінностей між
показниками.
В контрольній групі за повторного тестування ми спостерігаємо
загалом

однаковий

розподіл

результатів.

Максимальна

різниця

спостерігається за середнім рівнем прояву осмисленості життя, вона не
перевищує 5,40% (що становить 2 людини) (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Рівні прояву за показниками розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в контрольній групі за результатами
першого та другого вимірювання на етапі формувального експерименту
Тож ми не спостерігаємо змін у рівнях вираженості показників
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в контрольній групі з часом. Втім,
оскільки підгрупи за рівнем прояву показників є невеликими (від 2 до
21 людини), важливо додатково розглянути статистичну значимість
результатів (Додаток Н).
Отже, показники цієї групи за критеріями розвитку смисложиттєвих
орієнтацій не змінилися з часом (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Динаміка показників критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат в контрольній групі
на етапі формувального експерименту
За розгляду результатів за методиками «Тест смисложиттєвих
орієнтацій» Д. О. Леонтьева, «Дослідження системи життєвих смислів»
В. Ю. Котлякова, «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна також не виявлено
значних змін, зокрема при рейтингуванні цінностей і смислів.
Це свідчить про те, що виявлена динаміка в експериментальній групі
не пов’язана зі сторонніми, неврахованими впливами та змінними, а є
наслідком

проведення

психолого-педагогічної

програми

з

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій юнаків.
При порівнянні результатів експериментальної та контрольної групи
виявлено

значимі

відмінності

за

показниками

критеріїв

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій (додаток З).
Ми спостерігаємо відмінності між ними за всіма показниками
розвитку смисложиттєвих орієнтацій з тенденцією до збільшення частки
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низьких показників та зменшення частки високих показників у контрольній
групі, порівняно з експериментальною (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Рівні прояву за показниками розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній та контрольній групі
(друге вимірювання) на етапі формувального експерименту
Цей результат досить відрізняється від порівняння експериментальної
та контрольної групи за першим вимірюванням. Це говорить про те, що
вплив та зміни в експериментальній групі були зумовлені саме спланованим
психолого-педагогічним впливом, а не побічними змінними протягом
плину часу.
Аналіз значимості та сили відмінностей між показниками критеріїв
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній та контрольній
групі представлено в додатку П.
Відповідно до результатів за критерієм сили ефекту d-Cohen різниця
між середніми значеннями має значний вплив на результат. Зокрема,
показники потреби в досягненні та рефлексивності помірно збільшилися (на
середньому та вищому за середній рівні). Водночас, різниця в середніх
значеннях за показником осмисленість життя має досить виражений вплив.
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Та найсильніша сила ефекту відмінностей спостерігається за показником
духовного потенціалу.
Таким чином, проведена психолого-педагогічна програма розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків значно вплинула на підвищення рівня
осмисленості життя та духовного потенціалу, також вона має виражений
вплив

на

рівень

рефлексивності

та

потреби

в

досягненнях.

В

експериментальній групі спостерігається суттєва зміна за критеріями
розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

та

структури

смисложиттєвих

орієнтацій. Нами констатовано, що у юнаків актуалізуються соціальні
цінності, смисли самореалізації, альтруїстичні та когнітивні смисли. Все це
свідчить про формування більш активної та усвідомленої позиції щодо
власного життя, появу орієнтацій не лише на власні потреби, але і на інших
людей, збільшення усвідомленості загалом. Тобто, розроблена психологопедагогічна програма є дієвим та ефективним інструментом розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці.

3.3.

Методичні рекомендації для психологів
та соціальних педагогів з розвитку смисложиттєвих
орієнтацій у юнаків і дівчат

Сучасний стан української системи освіти не здатен забезпечити
особистісний розвиток юнаків у межах навчання в середніх, професійних і
вищих

навчальних

закладах.

Впровадження

психолого-педагогічних

програм особистісного зростання, зокрема, розвитку смисложиттєвих
орієнтацій на державному рівні потребує відповідного реформування
системи освіти, а також фінансування нових психолого-педагогічних
проектів. Оскільки насьогодні держава не сповна вкладає належні ресурси в
підростаюче покоління, здійснення розвитку юнацької особистості стає
стратегічним вибором кожного окремого закладу освіти. Адміністрація
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такого навчального закладу повинна забезпечити реалізацію цього
завдання, зокрема підготувати компетентні кадри (психологів, педагогів),
методологічну та матеріальну бази.
Визнання особистості кожного окремого студента чи учня як
неповторної індивідуальності передбачає ціннісне ставлення педагога до
юнаків і дівчат, а також дотримання парадигми у спілкуванні – «рівний
рівному». Дана парадигма побудована на принципах взаємоповаги та
особистісно-орієнтованого

підходу,

що

висуває

певні

вимоги

до

особистості педагога, його професійних і комунікативних якостей.
Виходячи з цього, першим важливим кроком є усвідомлення і
визнання працівниками психолого-педагогічної служби навчального закладу
неповторності особистості вихованця.
Така свідома позиція означає, що педагог і психолог, які будуть
здійснювати
усвідомлює

розвиток
власну

смисложиттєвих

відповідальність.

орієнтацій

Усвідомлення

юнаків,

також

відповідальності

передбачає зосередження уваги педагога не тільки на особистості
вихованця, а й одночасно на власній особистості. Педагог повинен час від
часу

переглядати

свою

систему

цінностей,

життєвих

смислів

і

смисложиттєвих орієнтацій, оскільки ціннісно-смисловий розвивальний
вплив здійснюється на особистість юнака не тільки прямо – комплексом
підібраних психолого-педагогічних засобів і заходів, а й опосередковано –
власною особистістю, яка транслює свій життєвий досвід, світогляд,
світосприйняття, переконання, цінності, смисли та ідеали. Часом такий
опосередкований вплив може виявитися ефективнішим і сильнішим, ніж
просто проведення лекційних та тренінгових занять «по темі».
Добре, якщо практичний психолог, соціальний педагог хоча б
частково володіли ознаками носія високих духовних цінностей та смислів.
Нагадаємо, що до них відносяться:
− спогади про виникнення інтересу до тем смислу життя, його мети,

духовності ще у ранньому дитинстві;
− замислення над суспільно-значущими проблемами (глобального

характеру), починаючи з дитячих років;
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− наявність такого життєвого факту як зустріч у молоді роки з

духовним учителем, людиною – носієм високого духовного потенціалу;
− схильність до переосмислення сенсу життя внаслідок переживання

важких, кризових життєвих подій, втрат, а також – завдяки прочитаній
книзі, переглянутому фільму чи розмові з іншою людиною;
− біографічні дані, які засвідчують реалізацію набутого духовного

потенціалу в різних життєвих сферах;
− далекоглядність, передбачливість та вміння будувати власну долю;
− вміння здійснювати дієву й тактовну допомогу іншим у життєвому

самовизначенні;
− орієнтація на вищі цінності й сумління у вирішенні буденних справ;
− прагнення до вдосконалення власного характеру та внутрішнього

світу;
− здатність визнавати свої недоліки;
− високий рівень емпатійності та співчуття до ближніх;
− усвідомлення власної відповідальності;
− наявність різнобічних талантів і, навіть, надзвичайних здібностей;
− усвідомлення власної життєвої місії як акту служіння іншим через

допомогу, самопожертву та іноді – героїзм;
− оптимізм, незважаючи ні на що;
− відчуття наповненості життя, самореалізації, щастя та натхнення.

Звичайно,

емпірично

виміряти

наявність,

стійкість

та

міру

вираженості цих ознак насьогодні є мало можливим, оскільки потребує
підбору й затвердження відповідних психодіагностичних методик та
забезпечення здійснення процесу психодіагностики на державному рівні.
Тим більше, варто зазначити, що людська особистість – скоріше не «стала
речовина», а «процес». З цієї причини психодіагностичні методи можуть
дати не зовсім коректні результати. Тому педагог самостійно повинен
здійснити ціннісно-смислову «ревізію» власної особистості і чесно
відповісти собі на запитання про те, наскільки його особистість є
відповідною тій місії, яку він планує здійснити, розвиваючи смисложиттєві
орієнтації юнаків. Якщо педагог вважає себе відповідним зазначеній меті
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(тобто бере на себе відповідальність) і є психічно здоровим, що
підтверджено документально, то, на наш погляд, цього достатньо, щоб
здійснювати

розвиток

смисложиттєвих

орієнтацій

вихованців

конкретного навчального закладу.
Однією з важливих умов здійснення ефективної розвивальної роботи
педагогами і психологами є встановлення з учнями (студентами)
довірливого спілкування. Це завдання включає раніше окреслені принципи:
«рівний рівному», принцип ціннісного ставлення до особистості вихованця,
а також принцип щирості й принцип безоцінкового ставлення до думок,
поглядів і життєвого досвіду юнаків.
Зазначимо, що принцип «рівний рівному» зовсім не означає, що
вихованець і педагог в усьому тотожні. У соціальному плані та за віком
педагог і психолог стоять вище студента, що безумовно повинно
відображатися на спілкуванні, виключаючи панібратство і зневагу з боку
учнів. Принцип «рівний рівному» уособлює рівнозначне свідоме визнання
цінності особистості як педагога, так і студента (з обох сторін),
взаємоповагу та розуміння того, що, як педагог є вчителем для учня, так і
учень у певних життєвих ситуаціях може стати прикладом і вчителем для
педагога.
Ціннісне ставлення до особистості вихованця полягає у визнанні та
прийнятті його індивідуальності як неповторної цінності, що породжує
щиру повагу не просто на зовнішньому, а й на більш глибокому духовному
рівні. Зауважимо, що цей принцип не проголошує вседозволеність та
безкарність: педагог повинен давати відсіч невихованості, хамству,
жорстокості, брехливості, аморальності та загалом усім проявам асоціальної
поведінки як ознакам духовного занепаду і смисложиттєвої деградації.
Принцип щирості передбачає щиру зацікавленість з боку педагога і
психолога

життям

вихованців,

їхніми

інтересами,

проблемами,

переживаннями, а також щиру зацікавленість у їхньому особистісному
розвитку та щасті. Водночас, даний принцип визнає свободу вибору
кожного юнака і виключає нав’язування їм бажання розвиватися, змінювати
щось у житті, відмовлятися від звичних переконань, цінностей, смислів і
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способу життя загалом. Педагог може тільки сприяти виникненню у
вихованця природнього прагнення до розвитку та змін.
Принцип безоцінкового ставлення можливий тільки за умови
безумовного прийняття індивідуальності юнака, що можливо завдяки
комплексній реалізації усіх зазначених принципів. Даний принцип є дуже
важливим, оскільки усі люди з раннього дитинства перебувають в «ситуації
оцінки». Їх оцінює сім’я, родичі, друзі, соціум загалом, використовуючи
ярлики «добре» або «погано», часто виходячи з усталених у суспільстві
стандартів і стереотипів, що, як правило, віддаляють людину від істинного
щастя та розуміння себе. Окрім того, юнаків оцінюють у навчальних
закладах, точніше, – оцінюють знання юнаків. Однак, дуже часто оцінка
знань стає тотожною оцінці людини загалом, і це породжує сильний
психологічний тиск на несформовану юнацьку особистість.
Тому створення атмосфери прийняття юнака з його успіхами та
невдачами, повага до його почуттів, гарантія конфіденційності та щира
підтримка його прагнень на життєвому шляху є запорукою довіри у
спілкуванні в системі «педагог-вихованець».
Однією з головних запорук розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці у навчальних закладах є принцип системності. Такий
психолого-педагогічний захід як зустріч з носієм високого духовного
потенціалу має носити не одноразовий, а регулярний характер протягом
навчального року. Як вже зазначалося, особистість такої людини своїм
прикладом

здатна

здійснювати

на

юнаків

сильний

мотивуючий,

надихаючий та трансформаційний вплив. Тому забезпечення регулярності
таких зустрічей принесе більш стійкий результат з активізації процесів
смисложиттєвої рефлексії, розвитку мотивації досягнення, осмисленості
життя, зростання духовного потенціалу і розвитку смисложиттєвих
орієнтацій загалом, що сприятиме бажанню юнаків бути активними
творцями й суб’єктами власного життя. Крім того, організацію таких
зустрічей можна делегувати шкільному парламенту або студентському
самоврядуванню, якщо вони добре розвинені у конкретному навчальному
закладі.
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Системним повинно також стати здійснення «духовно-практичної дії»
– вчинку. Юнацька особистість входить у доросле життя, де вона має стати
самостійною та відповідальною соціальною одиницею. Тому забезпечення
систематичної суспільно-корисної діяльності юнаків (орієнтованої на інших
та на світ) паралельно з навчальним процесом за підтримки психологопедагогічної служби навчального закладу допоможе інтегрувати в
структуру свідомості підростаючого покоління «філософію вчинку» та
усвідомлення власної сили робити цей світ кращим (через набуття і
засвоєння практичного досвіду). Участь у такій діяльності (наприклад,
благодійній) має бути добровільною. Якою саме буде ця діяльність, може
бути обговорено та вирішено колегіально з конкретними вихованцями.
Ще одним важливим кроком розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці є створення підтримуючого середовища для учнів й
студентів та їхніх викладачів, психологів і наставників. Реалізація цього
завдання може включати:
− інтернет-обговорення на створених сторінках для однодумців на

сайті навчального закладу та у мережі «фейсбук»;
− неформальне проведення часу поза навчальним процесом (поїздки,

екскурсії, відвідання театрів, музеїв, виставок, кінотеатрів;
− забезпечення бази відповідної психологічної, філософської та

художньої літератури, а також – бази тематичних фільмів;
− створення умов для особистісного й професійного розвитку

працівників психолого-педагогічної служби, що передбачає відвідання
лекцій та семінарів з психології та філософії, участь у тренінгах
командоутворення, особистісного зростання, емоційного інтелекту.
Розвиток смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці
повинен бути систематичним і цілеспрямованим. Забезпечити цей процес в
освітніх закладах покликані психологи та педагоги. Тому ми розробили для
них відповідні методичні рекомендації, які інтегрують й поєднують
принципи:
−

«рівний – рівному»,

−

«принцип щирості»,
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−

«принцип ціннісного ставлення до особистості юнака»,

−

«принцип безоцінкового ставлення»,

−

«принцип системності».

Реалізація цих принципів психологами й педагогами можлива за
умов:
−

визнання неповторності особистості вихованця,

−

усвідомлення власної відповідальності,

−

встановлення з учнями довірливого спілкування,

−

створення атмосфери прийняття,

−

створення підтримуючого середовища.

Ефективне здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку
смисложиттєвих орієнтацій, загалом, і проведення психолого-педагогічної
програми розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, зокрема,
можливі за умов спільних дій та тісної комунікації педагогів і психологів,
тому викладені нами методичні рекомендації є для них спільними.
Водночас розуміння того, що функції педагогів і психологів все-таки
різняться, ми вважаємо за доцільне конкретизувати (акцентувати) деякі
рекомендації окремо для педагогів й окремо для психологів.
Педагоги під час викладацької діяльності та в позаурочний
(позалекційний) час повинні дотримуватися принципів особистісноорієнтованого підходу, бачити у кожному юнаку не просто учня або
студента, а в першу чергу особистість, яка активно розвивається. Такий
підхід дасть змогу педагогові усвідомити цінність свого впливу на молоду
особистість, а також – усвідомити свою відповідальність в процесі
здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку смисложиттєвих
орієнтацій вихованців. Це створить умови для встановлення щирого
контакту з учнівською молоддю та забезпечить можливість будувати
навчальний процес, не лише враховуючи інтереси та здібності юнаків, а й
активізуючи процес розвитку їхніх смисложиттєвих орієнтацій, мотивуючи
до успішної навчальної діяльності як однієї із запорук професійного
становлення, особистісного зростання і комфортного входження в
самостійне доросле життя.
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«Спеціальні» функції психологів під час здійснення супроводу
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці полягають у
проведенні

своєчасної

психодіагностики

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій (наприклад, на початку та в кінці навчального року/півріччя),
встановленні «проблемних зон», наданні індивідуальної й групової
допомоги у їх вирішенні, організації необхідної розвивальної, корекційної
та профілактичної роботи, а також – у психологічному консультуванні
юнаків, педагогів, батьків з приводу актуальних питань.
Запропоновані

умови

та

принципи

забезпечення

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій юнаків в освітніх закладах можуть бути
концептуально інтегровані як у проведення розвивальних занять, виховних
бесід і тренінгів, так і безпосередньо у сам навчальний процес – проведення
уроків, лекцій, семінарів. Зауважимо, що дотримання розроблених
рекомендацій буде більш ефективним за умови спільної співпраці
психолога й педагогів навчального закладу для сприяння цілісного
особистісного розвитку хлопців і дівчат юнацького віку.

Висновки до розділу 3
Результати

проведеного

емпіричного

дослідження

зумовили

актуальність розробки й проведення психолого-педагогічної програми
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці, яка є важливим
елементом психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку
юнаків і дівчат.
Здійснений аналіз наукових джерел засвідчив, що психологопедагогічний супровід становить цілісну систему спеціально-організованих
психолого-педагогічних умов і заходів в межах конкретного навчального
закладу, створену з метою забезпечення особистісного розвитку і
самоактуалізації учня або студента, а також його успішної навчальнопрофесійної підготовки.
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Психолого-педагогічна

програма

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій особистості в юнацькому віці була розроблена на засадах
особистісно-орієнтованого, духовно-орієнтованого та вчинкового підходів і
включала в себе такі заходи: проведення лекційно-дискусійних занять з
юнаками та дівчатами, проведення психологічних тренінгів, організацію
зустрічей з носієм високих духовних цінностей і смисложиттєвих
орієнтацій (духовним авторитетом), здійснення духовно-практичної дії
(вчинку), проведення консультаційної роботи з педагогами та психологами
(за бажанням), проведення консультаційної роботи з батьками юнаків і
дівчат (за бажанням).
Емпіричні результати, отримані внаслідок апробації програми в
межах проведення формувального експерименту, підтвердили ефективність
розробленої й проведеної авторської програми розвитку смисложиттєвих
орієнтацій

в

юнацькому

віці

як

важливого

елементу

психолого-

педагогічного супроводу особистісного зростання юнаків і дівчат в умовах
навчально-виховного процесу. Тренінгові, лекційні та інші практичні
заходи

сприяли

ефективному

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

представників юнацького віку, який виявлявся в ускладненні ціннісносмислової

структури,

переорієнтації

з

себе

на

світ,

розвитку

смисложиттєвої рефлексії, мотивації досягнення, зростанню суб’єктності,
осмисленості життя та духовного потенціалу. Надання консультацій та
практичних рекомендацій батькам і педагогам сприяли підвищенню їх
психологічної компетентності у питаннях розвитку смисложиттєвої сфери
особистості юнацького віку, взаєморозумінню й ціннісному ставленню
один до одного у системах «батьки – діти» і «педагог – вихованець».
Аналіз результатів вивчення психологічних особливостей розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці показав, що психологічні
особливості досліджуваного феномену полягають у тому, що:
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− індивідуально-біологічні фактори, такі як вік і стать, мають

незначний вплив на рівень вираженості критеріїв розвитку смисложиттєвих
орієнтацій та не детермінують їх;
− соціально детерміновані фактори помірно впливають на критерії

розвитку смисложиттєвих орієнтацій, але не є визначальними та не
детермінують їх.;
− критерії розвитку смисложиттєвих орієнтацій є взаємопов’язаними;

наявні значимі прямі зв’язки між рівнем осмисленості життя, духовним
потенціалом, вираженістю потреби в досягненні цілей та рефлексивністю.
Водночас,

рівень

рефлексивності

має

непрямий

зв’язок

з

рівнем

осмисленості життя: ці показники значимо пов’язані у людей з вищим за
середній рівнем осмисленості життя (припускаємо, що зв’язок між цими
показниками

також

може

опосередковуватися

іншими

змінними,

наприклад, характером самоставлення юнака);
− юнаки з різним рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій

значимо відрізняються за показниками критеріїв розвитку смисложиттєвих
орієнтацій (осмисленістю життя, рефлексивністю, потребою в досягненні та
духовним потенціалом), а також мають різну структуру смисложиттєвих
орієнтацій (різні цінності та смисли і відмінні взаємозв’язки між ними);
− одночасно

з

розвитком

та

диференціацією

смисложиттєвих

орієнтацій відбувається ускладнення структури духовного потенціалу, його
зростання, що свідчить про взаємопов’язаність цих процесів;
− розвиток смисложиттєвих орієнтацій полягає в їх ускладненні,

диференціації та поступовій якісній трансформації від егоїстичних
цінностей до духовних, що супроводжується появою нових орієнтацій,
цінностей та смислів;
− зміни цінностей та смислів у процесі розвитку смисложиттєвих

орієнтацій дозволяють виділити три класи смисложиттєвих орієнтацій, що
змінюються з розвитком: орієнтація на себе і власні потреби, орієнтація на
інших людей та орієнтація на світ і духовні цінності. Цей процес
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супроводжується зростанням суб’єктності юнаків та ускладненням їх
ціннісно-смислової

структури.

Ці

класи

утворюють

ієрархію

смисложиттєвих орієнтацій юнаків та відображають динаміку їх розвитку.
Розроблена

психолого-педагогічна

програма

розвитку

смисложиттєвих орієнтацій юнаків досить значимо вплинула на підвищення
рівня осмисленості життя та духовного потенціалу, також вона має
виражений вплив на рівень рефлексивності та потреби в досягненнях. У
експериментальній групі спостерігається значима зміна за критеріями
розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій:

у

юнаків

орієнтацій

актуалізуються

та

структури
соціальні

смисложиттєвих
цінності,

смисли

самореалізації, альтруїстичні та когнітивні смисли. На нашу думку, це
свідчить про формування більш активної та усвідомленої позиції щодо
власного життя, появу орієнтацій не лише на власні потреби, але й на інших
людей, збільшення усвідомленості загалом. За порівняння результатів
контрольної групи при першому та повторному тестуванні не було
виявлено

значимих

відмінностей

між

показниками

розвитку

досліджуваного феномену.
На основі здійсненого дослідження психологічних особливостей
розвитку смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці нами були
розроблені відповідні методичні рекомендації педагогам і практичним
психологам. Ці рекомендації спрямовані на активізацію й ефективний
перебіг розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат в умовах
освітньо-виховного процесу, що сприяє успішній соціалізації юнацької
особистості, її входженню у доросле життя активним суб’єктом діяльності,
формуванню навику смисложиттєвої рефлексії і розуміння себе, здатності
свідомо обирати цілі та йти до них, усвідомлюючи власні цінності та сенс
свого життя.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в таких
публікаціях автора [139; 144; 154; 390].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, яке полягало в
теоретичному

узагальненні

та

експериментальному

дослідженні

психологічних особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці, що дало підстави зробити такі висновки:
1. Смисложиттєві орієнтації особистості в юнацькому віці визначаємо
як

індивідуальну

актуальних

динамічну

цінностей-цілей,

ієрархічну
що

структуру

становлять

усвідомлених

особистісний

смисл

й
й

визначають життєві сфери та вектори діяльності людини в період юнацтва.
Смисложиттєві орієнтації як сегмент, або ж підструктура смислової
психічної реальності, розвиваються в тісному взаємозв’язку зі сферою
цінностей особистості та виконують конкретні регулятивні й життєтворчі
функції.

На

основі

аналізу

екзистенційного,

психоаналітичного,

когнітивного, гуманістичного, діяльнісного, вчинкового, аксіологічного,
особистісно

орієнтованого

і

духовно-особистісного

підходів

до

смисложиттєвих орієнтацій та їх розвитку в юнацькому віці визначено, що
процес розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат – це
поступальний рух за висхідною, що безпосередньо пов’язаний з духовним
становленням особистості.
2. Особливості сформованості досліджуваного феномену (мінливість,
динамічність, ситуативність, нестабільність та різна міра усвідомленості)
зумовлюються: нерівномірністю психофізіологічного розвитку особистості
в період юнацтва; характером світоглядних, смисложиттєвих пошуків
юнаків і дівчат; загальною соціальною ситуацією розвитку, що полягає у
входженні юної людини в доросле життя; завданням самовизначення
(професійного, особистісного, морального, соціального) та вольовими
якостями

конкретної

особистості

юнацького

віку.

Утворюючими

компонентами структури досліджуваного феномену виступають цінності,
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смисли та мотиви конкретного юнака або дівчини. Смисложиттєві
орієнтації інтегрують у собі когнітивну, рефлексивну, мотиваційну і
духовну складові. Вони поділяються: за повнотою смислу – на поверхневі
та глибинні; за типом цінностей – на побутові, егоцентричні, абстрактнотеоретичні, ситуативні та вищі; за мірою узгодженості елементів структури
– на конгломерат, моноліт, авторитарну ієрархію, розірвану смислову
структуру, номінальну структуру та структуру, що розпадається; за
домінантними мотивами – на орієнтацію на спілкування, орієнтацію на
професійну реалізацію, орієнтацію на створення сім’ї, а також – на творчу
самореалізацію. До психолого-педагогічних умов розвитку смисложиттєвих
орієнтацій

особистості

в

юнацькому

віці

віднесено:

організацію

своєчасного та поетапного ціннісно-смислового психолого-педагогічного
впливу на становлення юнацької особистості; розвиток смисложиттєвої
рефлексії;

розвиток

мотивації

досягнення;

спеціальну

підготовку

практичних психологів, соціальних педагогів та учителів і викладачів
закладів освіти.
3. До критеріїв розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
віднесено: осмисленість життя; здатність до рефлексії; духовний потенціал
особистості; мотивацію досягнення. Визначено відповідні механізми
(рефлексія та воля) і показники розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості юнацького віку: здатність свідомо будувати своє життя
(усвідомленість); здатність до переосмислення власних життєвих смислів і
цінностей, до розвитку та самовдосконалення; стійка орієнтація на ідеали
Істини, Краси і Добра та духовні цінності; здатність докладати вольові
зусилля для досягнення поставлених цілей, результативність. У юнаків і
дівчат з різним рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій (високий,
середній, низький) відрізняються зміст цінностей і смислів та структурні
зв’язки між ними. Емпіричне дослідження дало змогу встановити, що
розвиток

смисложиттєвих

орієнтацій

полягає

в

їх

ускладненні,
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диференціації та поступовій якісній трансформації від егоїстичних
цінностей до духовних, що супроводжується появою нових орієнтацій,
цінностей та смислів. З розвитком та диференціацією смисложиттєвих
орієнтацій відбувається ускладнення структури духовного потенціалу, його
зростання, що свідчить про взаємопов’язаність цих процесів. З урахуванням
результатів психологічної діагностики виявлено три ієрархічні класи
смисложиттєвих орієнтацій: орієнтація на себе і власні потреби, орієнтація
на інших людей та орієнтація на світ і духовні цінності. Їхній розвиток
супроводжується зростанням суб’єктності юнаків та ускладненням їх
ціннісно-смислової структури.
4.

Психолого-педагогічну

орієнтацій

в

юнацькому

віці

програму

розвитку

розроблено

на

смисложиттєвих

основі

особистісно

орієнтованого, діяльнісного, духовно-особистісного та вчинкового підходів.
Програмою передбачено проведення лекційно-дискусійних занять з
юнаками і дівчатами, проведення психологічних тренінгів, зустрічі з
носіями високого духовного потенціалу, здійснення духовно-практичної дії,
а також (за бажанням) проведення консультаційної роботи з педагогами,
психологами та батьками. Модель розвитку смисложиттєвих орієнтацій в
юнацькому віці відображає складний процес розвитку досліджуваного
феномену, який можливий завдяки цілеспрямованому поетапному ціннісносмисловому психолого-педагогічному впливу на юнацьку особистість,
розвитку смисложиттєвої рефлексії та мотивації досягнення в юнаків і
дівчат. Експериментальна перевірка авторської психолого-педагогічної
програми

розвитку

смисложиттєвих

орієнтацій

в

юнацькому

віці

підтвердила її ефективність: у юнаків зросли показники щодо осмисленості
життя,

духовного

потенціалу,

здатності

до

рефлексії,

потреби

в

досягненнях. Актуалізувалися соціальні цінності, смисли самореалізації,
альтруїстичні та когнітивні смисли; з’явилися орієнтації не лише на власні
потреби, а й на інших людей; відбулося формування більш активної та
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усвідомленої позиції щодо власного життя загалом. Запропоновані
методичні рекомендації спрямовані на практичну допомогу педагогам і
психологам для забезпечення активізації й ефективного перебігу процесу
розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнацької особистості та сприянню її
успішній соціалізації, входженню в доросле життя активним суб’єктом
діяльності, формуванню навичок смисложиттєвої рефлексії і розуміння
себе, здатності свідомо обирати цілі та йти до них, усвідомлюючи власні
цінності та сенс свого життя.
Здійснена робота не вичерпує всіх можливостей аналізу психологічних
особливостей розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці.
Актуалізована в ній проблема стимулює до подальшого поглибленого
вивчення феномену смисложиттєвих орієнтацій, зокрема як вольового
процесу.

Крім

того,

недостатньо

дослідженим

залишається

вплив

самоставлення, характеру, темпераменту, особливостей мислення, рівня
інтелекту та інших індивідуальних властивостей юнаків і дорослих на
розвиток й становлення смисложиттєвих орієнтацій.
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Додаток А
Ранжування провідних смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
за кількістю вчених, які їх виділяють
Основні смисложиттєві орієнтації в юнацькому віці
Місце

1

Смисложиттєва орієнтація

Вчені, які її виділяють

Загальна кіл-ть учених

любов в особистому житті

Н. Л. Бикова, Г. Крайг, Ф. Райс, А. А. Реан,
С. В. Явон

5

створення сім’ї

Л. І. Божович, О. М. Гріньова, С. В. Явон,
А. А. Реан, А. О. Скрипкін

5
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Н. Л. Бикова, Л. І. Божович, О. М. Гріньова,
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5

професійний та кар’єрний розвиток

Л. І. Божович, О. М. Гріньова, С. В. Явон, А. А. Реан

4

дружба

Г. Крайг, Ф. Райс, А. А. Реан, С. В. Явон

4

2

Додаток Б
Психодіагностична карта дослідження психологічних особливостей
розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
Критерії, показники та фактори розвитку
смисложиттєвих орієнтацій

Методики дослідження
Когнітивна складова

Осмисленість життя: здатність свідомо будувати
своє життя (усвідомленість)

методика «Дослідження системи життєвих смислів» В. Ю. Котлякова; методика
дослідження осмисленості життя – тест «Смисложиттєві орієнтації»
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Рефлексивна складова

Здатність до рефлексії: здатність до
переосмислення власних життєвих смислів і
цінностей, до розвитку та самовдосконалення

методика «Діагностика рівня розвитку рефлексивності» А. В. Карпова

Мотиваційна складова
Мотивація досягнення: здатність докладати
вольові зусилля для досягнення поставлених
цілей, результативність

методика «Шкала оцінки рівня мотивації досягнення» Ю. М. Орлова
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Духовна складова

Духовний потенціал : стійка орієнтація на ідеали
Істини, Краси і Добра та духовні цінності

методика «Здійснення бажань» Е. О. Помиткіна; діагностики духовного
потенціалу та ціннісних орієнтацій особистості юнацького віку – методику
«Духовний потенціал особистості» Е. О. Помиткіна

Фактори впливу на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці
Соціально детерміновані та індивіуальнобіологічні фактори

Авторська демографічна анкета

Додаток В
Діаграми розсіювання результатів за показниками осмисленості життя

Додаток Д
Діаграма розсіювання результатів за показником духовного потенціалу
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Додаток Е
Відстань між об’єднаними кластерами
0
5
10
15
20
25
Номер +---------+---------+---------+--------+---------+
спостереженення
98 -+
120 -+
50 -+
141 -+
208 -+
215 -+
77 -+
103 -+
198 -+
64 -+
165 -+
200 -+
119 -+
183 -+
164 -+
70 -+-+
106 -+ |
107 -+ |
111 -+ |
62 -+ |
248 -+ |
67 -+ |
210 -+ |
199 -+ |
221 -+ |
85 -+ +-+
100 -+ | |
213 -+ | |
222 -+ | |
201 -+ | |
52 -+ | |
68 -+ | |
86 -+ | |
71 -+ | |
153 -+ | |
84 -+-+ |
147 -+ |
154 -+ +---+
99 -+ | |
142 -+ | |
137 -+ | |
145 -+ | |
180 -+ | |
29 -+ | |
33 -+ | |
32 -+ | |
12 -+ | |
45 -+ | |
144 -+ | |
194 -+ | |
72 -+---+ |
94 -+
|
177 -+
|
89 -+
|
173 -+
|
149 -+
+-----+
150 -+
| |
73 -+
| |
169 -+
| |
179 -+
| |
102 -+
| |
218 -+
| |
75 -+
| |
124 -+-+ | |
81 -+ | | |
241 -+ | | |
242 -+ | | |
105 -+ | | |
146 -+ | | |
101 -+ | | |
148 -+ | | |
190 -+ | | |

63
163
204
206
66
185
168
88
133
95
159
97
108
69
139
110
160
158
188
211
214
182
202
233
209
258
230
265
239
271
253
251
269
203
252
231
246
236
244
---------+
235
|
268
|
57
|
263
|
224
|
240
|
247
|
162
|
223
|
104
|
234
|
229
|
261
|
96
|
184
|
117
|
132
|
113
|
129
|

-+ | | |
-+ +-----+ |
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
+-----------+
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+
|
|
-+-+
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ |
|
|
-+ +-----------+
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
|
-+ |
+------------+-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

-+

|

|

-+

|

|

-+

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

-+

|

|

|

-+-------+

|

|

|

-+

|

|

|

-+

|

|

|

-+

|

|
|
|
|
|

212 -+

|

|

219 -+

|

|

93 -+

|

|

13 -+

|

|

207 -+

|

|

237 -+

|

|

238 -+

|

|

227 -+

|

|

228 -+

|

|

243 -+

|

|

267 -+

|

|

226 -+

+-----------------+

256 -+

|

260 -+

|

257 -+---+ |
259 -+ | |
272 -+ | |
270 -+ | |
189 -+ | |
232 -+ | |
264 -+ | |
245 -+ | |
266 -+ | |
254 -+ | |
51 -+ | |
90 -+ | |
78 -+ +---+
60 -+ |
61 -+ |
83 -+ |
125 -+-+ |
123 -+ | |
170 -+ | |
205 -+ | |
127 -+ | |
176 -+ | |
181 -+ | |
156 -+ | |
118 -+ | |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

54 -+ +-+
126 -+ |
92 -+ |
192 -+ |
131 -+ |
217 -+ |
143 -+ |
56 -+ |
249 -+ |
255 -+-+
48 -+
59 -+
65 -+
87 -+
135 -+
216 -+
121 -+
53 -+
136 -+
109 -+
262 -+
250 -+
82 -+
157 -+
130 -+
191 -+

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

172 -+
174 -+
80 -+
55 -+
152 -+
58 -+
220 -+
1 -+-----+
39 -+

|

178 -+

|

197 -+

|

128 -+

|

167 -+

|

74 -+

|

134 -+

|

155 -+

|

161 -+

|

140 -+

|

114 -+

|

2 -+

|

10 -+

|

38 -+

|

5 -+

|

6 -+

|

79 -+

187 -+
---------------+

|
+--------------------------

49 -+ |
151 -+ |
76 -+ |
116 -+ |
4 -+ |
35 -+-+ |
18 -+ | |
16 -+ | |
26 -+ | |
27 -+ | |
40 -+ | |
17 -+ | |
22 -+ | |
11 -+ | |
14 -+ | |
196 -+ | |
21 -+ | |
195 -+ +---+
36 -+-+
46 -+ |
34 -+ |
91 -+ |
166 -+ |
25 -+ |
171 -+ |
186 -+ |
44 -+ |
9 -+ |
28 -+ |
112 -+ |
115 -+ |
8 -+ |
37 -+ |
42 -+ |
3 -+ |
19 -+ |
43 -+ |
7 -+ |
138 -+ |
193 -+ |
15 -+ |
23 -+-+
175 -+
24 -+
30 -+
31 -+
41 -+
47 -+
20 -+
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Додаток Ж
Додаток Ж - 1
Кореляційні зв’язки між показниками, що переважають в групі
з низьким рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій

Процес життя

Гедоністичні
смисли

Статусні
смисли

Комунікативні
смисли

Егоцентричні
цінності

Сімейні
цінності

Локус
контролю Життя

Коефіцієнт колеляції
Спірмена

Процес життя

n=79

К.к.*

1,000

0,320

0,283

0,368

0,116

0,013

0,212

Р.з.**

.

0,004

0,005

0,004

0,006

0,308

0,004

Локус
контролю Життя

К.к.

0,320

1,000

0,350

0,112

0,214

0,069

0,248

Р.з.

0,004

.

0,102

0,005

0,662

0,545

0,006

Сімейні
цінності

К.к.

0,284

0,350

1,000

0,065

0,304

0,228

0,067

Р.з.

0,005

0,102

.

0,567

0,004

0,004

0,559

К.к.

0,368

0,112

0,065

1,000

0,111

0,328

0,400

Р.з.

0,004

0,005

0,567

.

0,332

0,005

0,000

К.к.

0,116

0,214

0,304

0,111

1,000

0,267

0,308

Р.з.

0,006

0,662

0,004

0,332

.

0,018

0,006

К.к.

0,013

0,069

0,228

0,328

0,267

1,000

0,353

Р.з.

0,308

0,545

0,004

0,005

0,018

.

0,001

К.к.

0,212

0,248

0,067

0,400

0,308

0,353

1,000

Р.з.

0,004

0,006

0,559

0,000

0,006

0,001

.

Егоцентричні
цінності
Комунікативні
смисли
Статусні
смисли
Гедоністичні
смисли

*

Коефіцієнт кореляції

**

Рівень значимості (двухсторонній)
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Додаток Ж - 2

Статусні смисли

Комунікативні
смисли

Самореалізації
смисли

Сімейні цінності

0,567

0,537

0,312

0,197

0,354

0,215

0,129

0,247

0,100

Р.з.**

.

0,000

0,000

0,003

0,029

0,231

0,005

0,157

0,006

0,272

Процес К.к.
ж.
Р.з.

0,567

1,000

0,621

0,104

0,201

0,461

0,179

0,240

0,270

0,115

0,000

.

0,000

0,969

0,057

0,000

0,048

0,008

0,003

0,205

Л. к. Життя

К.к.

0,537

0,621

1,000

0,106

0,213

0,271

0,153

0,292

0,145

0,022

Р.з.

0,000

0,000

.

0,243

0,009

0,002

0,092

0,011

0,110

0,811

Соц.
цін.

К.к.

0,312

0,104

0,106

1,000

0,230

0,026

0,299

0,198

0,344

0,266

Р.з.

0,003

0,969

0,243

.

0,011

0,773

0,001

0,003

0,000

0,003

Сім.
цін.

К.к.

0,197

0,201

0,213

0,230

1,000

0,420

0,445

0,540

0,472

0,479

Р.з.

0,129

0,057

0,009

0,011

.

0,000

0,000

0,136

0,000

0,000

Егоц.ці К.к.
н.
Р.з.

0,354

0,461

0,271

0,026

0,420

1,000

0,329

0,324

0,316

0,304

0,231

0,000

0,002

0,773

0,000

.

0,146

0,778

0,000

0,001

К.к.

0,115

0,179

0,153

0,299

0,445

0,329

1,000

0,213

0,184

0,387

Р.з.

0,005

0,048

0,092

0,001

0,000

0,146

.

0,019

0,042

0,000

К.к.

0,129

0,240

0,292

0,198

0,540

0,324

0,213

1,000

0,349

0,261

Р.з.

0,157

0,008

0,011

0,003

0,136

0,778

0,019

.

0,000

0,004

К.к.

0,247

0,270

0,145

0,344

0,472

0,316

0,184

0,349

1,000

0,435

Р.з.

0,006

0,003

0,110

0,000

0,000

0,000

0,042

0,000

.

0,000

К.к.

0,100

0,115

0,022

0,266

0,479

0,304

0,387

0,261

0,435

1,000

Р.з.

0,272

0,205

0,811

0,003

0,000

0,001

0,000

0,004

0,000

.

Сам.
см.
Когн.
см.
Ком.
см.
Стат.
см.

*

Коефіцієнт кореляції

**

Рівень значимості (двухсторонній)

Когнітивні
смисли

1,000

Цілі
життя

Егоцентричні
цінності

Процес життя

К.к.*

Коефіцієнт
колеляції
Спірмена

Соціальні
цінності

Цілі життя

Локус контролю
- Життя

Кореляційні зв’язки між показниками, що переважають в групі
з середнім рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій
n=124
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Додаток Ж - 3
Кореляційні зв’язки між показниками, що переважають в групі
з високим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій

Цілі життя

Л. к. - Я

Процес ж.

Дух. цін.

Соц. цін.

Альтр. см.

Сам. см.

Екз. см.

Когн. см.

Ком. см.

Комунікати
вні смисли

Когнітивні
смисли

Екзистенці
йні смисли

Самореаліз
ації смисли

Альтруїсти
чні смисли

Соціальні
цінності

Духовні
цінності

Процес
життя

Цілі життя

Коефіцієнт колеляції
Спірмена

Локус
контролю Я

n=69

К.к.*

1,000

0,477

0,394

0,237

0,310

0,135

0,201

0,273

0,125

0,107

Р.з.**

.

0,000

0,001

0,005

0,004

0,003

0,002

0,155

0,306

0,383

К.к.

0,477

1,000

0,577

0,313

0,419

0,208

0,121

0,198

0,105

0,020

Р.з.

0,000

.

0,000

0,004

0,869

0,004

0,427

0,103

0,704

0,868

К.к.

0,394

0,577

1,000

0,132

0,303

0,300

0,207

0,210

0,032

0,416

Р.з.

0,001

0,000

.

0,796

0,005

0,984

0,005

0,004

0,796

0,003

К.к.

0,237

0,313

0,132

1,000

0,225

0,388

0,395

0,234

0,249

0,386

Р.з.

0,005

0,004

0,796

.

0,004

0,001

0,001

0,005

0,139

0,100

К.к.

0,310

0,419

0,303

0,225

1,000

0,346

0,219

0,551

0,389

0,410

Р.з.

0,004

0,869

0,005

0,004

.

0,004

0,000

0,500

0,004

0,000

К.к.

0,135

0,208

0,300

0,388

0,346

1,000

0,326

0,491

0,465

0,359

Р.з.

0,003

0,004

0,984

0,001

0,004

.

0,003

0,000

0,643

0,006

К.к.

0,201

0,121

0,207

0,395

0,219

0,326

1,000

0,403

0,416

0,385

Р.з.

0,002

0,427

0,005

0,001

0,000

0,003

.

0,001

0,004

0,011

К.к.

0,273

0,198

0,210

0,234

0,551

0,491

0,403

1,000

0,414

0,337

Р.з.

0,155

0,103

0,004

0,005

0,500

0,000

0,001

.

0,100

0,006

К.к.

0,125

0,105

0,032

0,249

0,389

0,465

0,416

0,414

1,000

0,453

Р.з.

0,306

0,704

0,796

0,139

0,004

0,643

0,004

0,100

.

0,003

К.к.

0,107

0,020

0,416

0,386

0,410

0,359

0,385

0,337

0,453

1,000

Р.з.

0,383

0,868

0,003

0,100

0,000

0,006

0,011

0,006

0,003

.
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Додаток З
Показники розвитку смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат
на етапі констатувального експерименту

Методика

«Тест смисложиттєвих
орієнтацій»
Д. О. Леонтьева

Шкала

Юнаки з середнім
рівнем розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=124)

Юнаки з низьким
високим рівнем
розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=69)

μ*

σ**

μ

σ

μ

σ

Осмисленість життя

82,38

9,66

105,24

12,12

113,30

12,30

Цілі

16,15

2,91

21,95

4,17

22,59

4,07

Процес

21,02

2,73

25,50

4,59

27,12

3,53

Результат

12,08

2,66

17,01

3,74

18,51

3,52

Локус контролю Я

13,15

2,50

16,32

3,10

20,76

3,74

19,97

3,59

24,46

4,40

24,32

4,38

Духовний потенціал

15,37

2,00

18,02

2,34

23,89

3,11

Спілкування

2,63

0,32

2,50

0,30

2,46

0,30

Спрямованість

2,97

0,33

3,14

0,35

3,96

0,44

Характер

2,05

0,37

2,85

0,51

3,56

0,64

Самосвідомість

2,27

0,29

2,79

0,36

4,86

0,63

Досвід

2,03

0,24

2,04

0,24

3,51

0,42

Інтелект

1,76

0,19

2,76

0,30

3,11

0,34

Психофізіологія

1,66

0,30

1,94

0,35

2,43

0,44

Гуманістичні

1,99

0,26

2,32

0,30

3,10

0,40

Естетичні

1,96

0,24

2,28

0,27

2,57

0,31

Екологічні

2,82

0,31

2,93

0,32

3,55

0,39

Пізнання

2,34

0,42

2,53

0,46

2,96

0,53

Самовдосконалення

1,71

0,22

2,07

0,27

3,87

0,50

Самореалізації

2,08

0,25

3,05

0,37

4,03

0,48

Відповідальність

2,47

0,27

2,84

0,31

3,81

0,42

Локус контролю Життя

«Духовний потенціал
особистості»
Е. О. Помиткіна

Юнаки з низьким
рівнем розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=79)
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Методика

Юнаки з низьким
рівнем розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=79)

Шкала

«Опитувальник потреби в
досягненні»
Ю. М. Орлова

«Здійснення бажань»
Е. О. Помиткіна

«Дослідження системи
життєвих смислів»
В. Ю. Котлякова

«Опитувальник
рефлексивності»
А. В. Карпова

Юнаки з середнім
рівнем розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=124)

Юнаки з низьким
високим рівнем
розвитку
смисложиттєвих
орієнтацій (N=69)

μ*

σ**

μ

σ

μ

σ

Потреба в досягненні

9,14

8,25

11,17

9,82

12,78

9,74

Егоцентричні

22,00

2,86

30,00

3,90

51,70

6,72

Сімейні

28,00

3,36

23,50

2,82

41,00

4,92

Соціальні

46,00

5,06

27,50

3,03

19,00

2,09

Духовні

40,00

7,20

55,00

9,90

24,30

4,37

Альтруїстичні

19,00

2,47

17,00

2,21

8,00

1,04

Єкзистенційні

21,00

2,52

18,00

2,16

12,00

1,44

Гедоністичні

8,00

0,88

15,00

1,65

24,00

2,64

Самореализації

18,00

3,24

16,00

2,88

10,00

1,80

Статусні

12,00

1,56

15,00

1,95

16,00

2,08

Комунікативні

4,00

0,48

4,00

0,48

5,00

0,60

Сімейні

6,00

0,66

6,00

0,66

25,00

2,75

Конітивні

16,00

2,88

13,00

2,34

4,00

0,72

Рефлексивність

102,48

10,07

109,51

8,96

123,35

9,78

*Середнє значення
**Стандартне відхилення

Додаток К
Показники за методиками юнаків з експериментальної
та контрольної групи за результатами першого і другого вимірювання
Перше вимірювання
Методика

«Тест смисложиттєвих

Шкала

Осмисленість
життя

Експериментальна група

Друге вимірювання

Контрольна
група

Експериментальна група

Контрольна
група

μ

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

82,57

9,08

82,37

9,06

93,24

10,26

10,81

1,19
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Перше вимірювання
Методика

Шкала

Експериментальна група
μ

орієнтацій»
Д. О. Леонтьєва

«Духовний
потенціал
особистості»
Е. О. Помиткіна

Контрольна
група

Експериментальна група

Контрольна
група

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

Цілі

16,15

2,91

16,15

2,91

19,25

3,46

16,41

2,95

Процес

21,12

2,75

21,02

2,73

24,13

3,14

20,00

2,60

Результат

12,18

2,68

12,08

2,66

12,99

2,86

12,00

2,16

Локус контролю Я

13,15

2,50

13,15

2,50

15,40

2,93

12,98

2,08

Локус контролю
Життя

19,97

3,59

19,97

3,59

21,47

3,86

20,03

3,61

Духовний
потенціал

15,47

2,01

15,37

2,00

18,66

2,43

15,03

1,95

Спілкування

2,63

0,32

2,63

0,32

3,78

0,45

2,50

0,30

Спрямованість

2,97

0,33

2,97

0,33

3,11

0,34

2,59

0,28

Характер

2,08

0,37

2,05

0,37

3,15

0,57

1,99

0,36

Самосвідомість

2,27

0,29

2,27

0,29

2,28

0,30

2,44

0,32

Досвід

2,05

0,25

2,03

0,24

2,19

0,26

2,08

0,25

Інтелект

1,78

0,20

1,76

0,19

2,41

0,27

1,71

0,19

Психофізіологія

1,68

0,30

1,66

0,30

1,74

0,31

1,72

0,31

Гуманістичні

2,01

0,26

1,99

0,26

2,34

0,30

1,87

0,24

Естетичні

1,99

0,24

1,96

0,24

2,01

0,24

1,45

0,17

Екологічні

2,82

0,31

2,82

0,31

2,81

0,31

3,01

0,33

Пізнання

2,34

0,42

2,34

0,42

3,24

0,58

2,28

0,41

Самовдосконаленн
я

1,76

0,23

1,71

0,22

2,55

0,33

1,61

0,21

Самореалізації

2,08

0,25

2,08

0,25

3,11

0,37

2,50

0,30

Відповідальність

2,47

0,27

2,47

0,27

2,60

0,29

2,31

0,25

«Опитувальник
потреби в
досягненні»
Потреба в
Ю. М. Орлова
досягненні
«Здійснення
бажань»
Е.О. Помиткіна

Друге вимірювання

9,02

8,00

9,14

8,25

11,35

2,04

9,70

1,75

Егоцентричні

21,00

2,73

22,00

2,86

34,00

4,42

23,00

2,99

Сімейні

29,00

3,48

28,00

3,36

25,00

3,00

28,00

3,36
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Перше вимірювання
Методика

Шкала

Експериментальна група
μ

Друге вимірювання

Контрольна
група

Експериментальна група

Контрольна
група

σ

μ

σ

μ

σ

μ

σ

Соціальні

46,00

5,06

46,00

5,06

30,00

3,30

47,00

5,17

Духовні

40,00

7,20

40,00

7,20

42,00

7,56

38,00

6,84

Альтруїстичні

18,50

2,41

19,00

2,47

17,00

2,21

20,00

2,60

Єкзистенційні

21,00

2,52

21,00

2,52

20,00

2,40

22,00

2,64

8,00

0,88

8,00

0,88

9,00

0,99

7,00

0,77

17,50

3,15

18,00

3,24

13,00

2,34

17,00

3,06

12,00

1,56

12,00

1,56

14,00

1,82

11,00

1,43

Комунікативні

4,00

0,48

4,00

0,48

3,00

0,36

4,00

0,48

Сімейні

6,00

0,66

6,00

0,66

5,00

0,55

6,00

0,66

Конітивні

16,00

2,88

16,00

2,88

13,00

2,34

17,00

3,06

102,48 13,32

112,45

14,62

107,07

13,92

Гедоністичні
«Дослідження
системи
Самореализації
життєвих
смислів»
В.Ю.Котлякова Статусні

«Опитувальник
рефлексивності»
А. В. Карпова
Рефлексивність

101,99

13,26

Додаток Л
Авторська демографічна анонімна анкета
Інструкція: Шановний респонденте, просимо заповнити Вас наступні дані, необхідні для нашого
дослідження. Там, де вказані варіанти відповідей, поставте галочку чи будь-який інший знак поруч з
обраним Вами варіантом. Просимо звернути увагу, що Ваша особистість залишається абсолютно
анонімною.

1.
2.
3.

Стать: Ж / М
Вік: ……

Місце проживання:
а) гуртожиток
б) власна приватна квартира
в) знімаю квартиру за власний кошт
г) знімаю квартиру не за свій кошт
д) живу у батьківській квартирі
е) Ваш варіант …..
4. Місце навчання:
а) школа № (вкажіть номер школи) ______, клас (вкажіть клас) _______
б) професійне училище (вказати назву)____________________________
спеціальність _______________________________________________,
курс (рік навчання) __________________________________________
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в) коледж (вказати назву) _______________________________________
спеціальність _______________________________________________,
курс (рік навчання)__________________________________________
г) ВУЗ (вказати назву) _________________________________________
спеціальність_______________________________________________,
курс (рік навчання)__________________________________________
5. Наявність працевлаштування : ТАК / НІ
6. Виросли:
а) у повній сім’ї
б) у неповній сім’ї
7. Оцініть Ваш матеріальний рівень за 5-ти бальною шкалою, де:
-1 – дуже низький рівень -2 – низький рівень -3 – задовільний рівень -4 – середній рівень -5 – високий рівень –
8. Хто, на Вашу думку, має на Вас найбільший вплив:
а) батьки
б) друзі
в)викладачі
г) авторитети
д) ніхто
е) Ваш варіант_________
9. Головні сенс й мета Вашого життя на сьогодні:
__________________________________________________________________________

Додаток М
Аналіз значимості та сили зв'язку
на етапі констатувального експерименту
Аналіз значимості та сили зв’язку індивідуально-біологічних факторів впливу на
розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та рівня осмисленості життя
юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту
Т-test
Р.з.*

d-Cohen

Стать

0,037

-0,348

Вік

0,026

0,464

* Рівень значимості
Аналіз значимості зв’язку індивідуально-біологічних факторів впливу
на розвиток смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці та рівня рефлексивності
юнаків і дівчат на етапі констатувального експерименту

Т-test
Р.з.
Стать

0,165

Вік

0,110
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Додаток Н
Аналіз значимості та сили відмінностей на етапі
формувального експерименту
Аналіз значимості та сили відмінностей між показниками критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій юнаків і дівчат експериментальної групи на етапі
формувального експерименту
Критерії

T-test
Р.з

d-Cohen

Духовний потенціал

0,000

-1,059

Рефлексивність

0,000

-0,657

Потреба в досягненні

0,000

-0,621

Осмисленість життя

0,000

-0,728

Аналіз значимості відмінностей між показниками критеріїв розвитку смисложиттєвих
орієнтацій юнаків і дівчат контрольної групи на етапі формувального експерименту
Критерії

T-test
Р.з

Осмисленість життя

0,327

Рефлексивність

0,083

Потреба в досягненні

0,273

Духовний потенціал

0,423

Додаток П
Аналіз значимості та сили відмінностей між показниками критеріїв розвитку
смисложиттєвих орієнтацій в експериментальній та контрольній групі на етапі
формувального експерименту
ANOVA
Р.з

d-Cohen

Духовний потенціал

0,000

1,072

Рефлексивність

0,000

0,593

Потреба в досягненні

0,023

0,500

Осмисленість життя

0,000

0,870

Критерії

294
Додаток Р
Довідки про впровадження результатів дисертації
Додаток Р - 1
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Продовження додатку Р - 1
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Додаток Р – 2
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Додаток Р – 3

298
Додаток Р – 4

299
Додаток Р – 5

300
Додаток Р – 6

301
Додаток С
Список публікацій за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Іванова О. В. Вплив інформаційних технологій на розвиток особистості в юнацькому віці.
Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2013. Вип. 33. С. 79–87.
2. Іванова О. В. Етапи дослідження психологічних особливостей розвитку смисложиттєвих
орієнтацій у юнацькому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
: Психологічні науки. Вип. 5., Том 2. Херсон : Видавничий дім «Гельветика”, 2017. С. 28–33.
3. Іванова О. В. Психолого-педагогічна програма розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості в юнацькому віці. Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр.
Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. № 3. С. 186-189.
4. Іванова О. В. Психолого-педагогічні підходи до розвитку смисложиттєвих орієнтацій
особистості в юнацькому віці. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб.
наук. пр. Київ : ЛОГОС, 2014. № 1 (22). С. 103-109.
5. Іванова О. В. Розвиток смисложиттєвих орієнтацій у юнацькому віці засобами
образотворчого мистецтва. Наука і освіта. Психологія і педагогіка: науково-практичний
журнал Південного національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2015.
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