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Постановка проблеми. Сучасний стан суспільно-політичних та економічних 
процесів в Україні спричиняє значну психоемоційну напругу в суспільстві. Затяжні кризові 
умови провокують невпевненість у майбутньому, занепад, спотворення людських 
цінностей, чимало співвітчизників втрачають віру у себе, у можливість втілення власних 
мрій, у перспективи свого життя. Особливо вразливою до викликів сьогодення є молодь 
як категорія громадян, що перебуває на стадії формування своєї ідентичності, власного 
життєвого шляху. Світоглядна позиція юнаків нерідко дуже «крихка і піддатлива», 
чутлива до зовнішніх маніпулятивних впливів, а процес вибудовування власного погляду 
на буття може супроводжуватись кризовими станами, психологічними травмами, 
стресами. 

Нестійкість та суперечливість ціннісних норм мінливої сучасності, широка палітра 
варіантів життя, що не обмежена чіткими культуральними кордонами морально-
ціннісного розуміння можливого/неприйнятного, для певної кількості юнаків утруднює 
прийняття життєво важливих рішень, стає серйозною перепоною у пошуку виходу зі 
складних обставин, може бути загрозою щодо прояву різноманітних поведінкових 
девіацій, відхилень в особистісному розвитку, провокувати негативні психоемоційні 
стани, різні прояви стресових реакцій – надмірної тривоги, страху, розпачу, нерішучості, 
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втрати смислу власного існування та ін. Тому особливої значущості набуває психологічна 
допомога молоді у забезпеченні ціннісно-смислової, екзистенційної підтримки в ситуаціях 
ускладнення особистого існування, у вдосконаленні вміння приймати рішення, 
здійснювати життєві вибори саме в кризових умовах, у тому числі під час зустрічі з 
екзистенційними темами буття, а саме: життя і смерть, свобода і відповідальність, смисл 
і вибір, самотність, тривога та ін. [7; 13; 24; 25]. 

Аналіз останніх публікацій. Соціальне завдання психологічної допомоги як 
особливої форми соціокультурної діяльності полягає у «забезпеченні емоційної, 
смислової та екзистенційної підтримки людини або ж спільноти у ситуаціях утруднень, які 
виникають у процесі особистісного та соціального буття» [23]. Екзистенційно-
гуманістичний підхід у консультуванні та психотерапії має значний потенціал у вирішенні 
питань психологічної допомоги людині у кризових ситуаціях, орієнтуючи її, насамперед, 
на усвідомлення ціннісно-смислових основ свого існування, вміння здійснювати свідомий 
та відповідальний вибір, повноцінно переживати дар життя, його повноту, сміливо та 
мужньо відповідати викликам, невизначеностям та іншим непростим реаліям сучасності. 

Аналіз концепцій і моделей, розроблених в рамках екзистенційно- гуманістичного 
напрямку, дозволяє виділити основні принципи і критерії здорового існування 
особистості, а саме: вільне творче самовираження, розвиток (особистісне зростання), 
інтеграція досвіду і духовне самовизначення [4]. Представники екзистенційно-
гуманістичної психології підкреслюють унікальність буття окремої людини, концепцію 
становлення, згідно якої особистість весь час перебуває у процесі розвитку, руху. 
Людина живе справжнім життям, якщо відповідальна за реалізацію своїх можливостей, 
шукає сутнісного, прагне досконалості [10], свідомо спрямована у майбутнє (А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. В. Вахромов та ін.). Для деяких необхідний «понад-смисл», але для усіх 
важливим є «осмислення життя» і воля до смислу (В. Пошкуте, В. Франкл та ін.). 

Воля до смислу пов’язана з процедурою вибору, як співвідношення між «можливе-
доцільне для мене» з визнаними загальнолюдськими цінностями і смислами. 
«Екзистенційний смисл, – пише А. Ленгле, – виникає завдячуючи рішенням і діям самої 
людини… це найцінніша можливість ситуації; це те, що, наприклад, на даний момент є 
найкращою можливістю із усіх, які є в людини. Якщо вона реалізує цю можливість, тоді в 
її житті присутній екзистенційний смисл» [14, с. 105]. Дослідник підкреслює, що 
осмислене життя «потребує такої відкритості,…коли життю дозволено «запрошувати 
себе», коли є «готовність бачити та приймати запити життя» і відповідати на них через 
вибір наявних можливостей чи створення нових. Настанова «життя винне мені» легко 
може привести до небезпечної пастки безглуздості. Навпаки, тільки відкритість до життя 
і готовність відповідати на його запити таким чином, «що не життя має задовольняти мої 
потреби, а я сам повинен бути таким, який може відповідати його запитам» дає шанс 
людині наповнювати смислом власне життя та «творчо брати участь у смисловій 
структурі буття» загалом [13, с.120-122]. 

Вже сама постановка питання про смисл життя свідчить про опікуваність людиною 
духовною стороною життя (В. Франкл). Сучасні реалії вимагають від наших юних 
співвітчизників чіткого визначення цінностей, вирізнення і торжество духовних (сутнісних, 
буттєвих, найвищих) смислів, спирання на які орієнтує людину на здорові зразки 
соціалізації, допомагає дієво і творчо визначати своє місце у життєвому просторі, 
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орієнтуватися у напрямах і способах індивідуальної життєдіяльності, відчувати і виявляти 
себе суб’єктом життя, особистістю. 

Однією з найважливіших потреб особистості, вважає І. С. Кон, є потреба у смислі 
свого існування, у тому, щоб усвідомлювати своє життя не як серію випадкових, 
розрізнених подій, а як цілісний процес, що має певний напрям, спадкоємність і зміст [12, 
с. 208-209]. За Б. В. Зейгарник і Б. С. Братусем, для особистості основна площина руху – 
морально-ціннісна та смислова [11, с. 241]. У цій площині важливе місце посідає поняття 
вибору, яке розуміється і як окремий акт внутрішньої психічної, особистісної діяльності 
індивіда, і як процес, бо має певні етапи свого розвитку, становлення. Особистісний 
вибір, пише О. Л. Музика, пов’язаний з утвердженням напрямку власного розвитку та з 
орієнтацією на загальнолюдські цінності [16, с.75-76]. 

Дослідники акцентують увагу на тому, що будь-який життєво важливий вибір 
відбувається через ціннісно-смислову особистісну регуляцію людини. Вибір несе в собі 
ціннісно-смисловий вимір, визначається завдяки цьому виміру і водночас створює та 
стверджує його; впливає на формування Я-образу (підтверджує власні уявлення про 
себе або закликає до їх зміни) [3; 4; 5; 7 та ін.]. І вже спираючись на обраний Я-образ, 
людина взаємодіє із світом, формує свою реальність. 

Особливу увагу проблемі вибору надають представники гуманістичного й 
екзистенційного напрямків психотерапії, які підкреслюють взаємозв’язок готовності 
людини до життєвого вибору з рівнем її особистісної зрілості, здатністю брати 
відповідальність за своє життя. Сприяння особистісному розвитку людини в зазначених 
психотерапевтичних напрямках вважається найважливішою умовою її готовності до 
здійснення вибору. 

Питання психологічної допомоги людині в ситуації життєвого вибору було 
предметом вивчення як зарубіжних психотерапевтів (В. Франкл, Р. Мей, Л. Бінсвангер, І. 
Ялом, Ф. Перлз, К. Роджерс тощо), так і психологів-дослідників пострадянського 
простору (Ф. Є. Василюк, Д. О. Леонтьєв, М. П. Папуш та ін.). Серед вітчизняних 
науковців до прибічників екзистенційної психології та психотерапії, гуманістичної, 
духовної парадигми, «вершинної психології», у фокусі уваги яких ціннісно-смислові 
аспекти життя людини, особистісний вибір, супроводжуючі ці процеси переживання тощо, 
можна віднести Г. О. Балла, О. Ф. Бондаренка, М. Й. Боришевського, С. Л. Братченка, Г. 
С. Костюка, С. Д. Максименка, В. О. Моляко, В. А. Роменця, М. В. Савчина, В. О. Татенка, 
Т. М. Титаренко та інших. 

На якість життєвого вибору людини впливає рівень її особистісної зрілості. У цьому 
сенсі вибір може бути простим, тривіальним, таким, що не вимагає від людини 
внутрішнього напруження, а може бути й особистісним або екзистенційним – навертати 
до самоінтерпретації та самовизначення. Особистісний вибір людини розуміється як акт 
«свідомий, довільний, відповідальний, ціннісний, вільний» [5, с. 293]. 

Складні і багатопланові переживання людини в ситуації вибору Ф. Є. Василюк 
інтегрує у вигляді операціональної структури вибору. Розглядаючи вибір як процес, автор 
виділяє такі його фази: відвернення від труднощів зовнішнього світу (вміння виходити з 
поля дії тимчасових, швидкоплинних обставин) i утримання складності внутрішнього світу 
(низки життєво важливих стосунків, а не тільки певних актуальних взаємин); актуалізація 
глибинних цінностей (через зіставлення власних актуальних цінностей із вищими 
буттєвими цінностями); оцінка наслідків різних способів життя, в яких реалізуються різні 
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цінності і виявляються різні образи Я; ухвалення рішення; прийняття жертви. 
Запропонована операціональна структура вибору послідовно і технічно описує можливу 
стратегію психотерапевтичної роботи з темою вибору [5]. 

Т.М. Титаренко виокремлює дещо інші, ніж Ф.Є. Василюк, ракурси аналізу 
процесуальної сторони вибору, викладає своє бачення феноменології переживань 
людини в її прагненні до пізнання, прийняття і втілення власного життєвого вибору [20]. 
Втім обидва автори процес вибору розглядають як послідовний рух до все глибшого 
усвідомлення себе й автентичного самоздійснення.  

Визначальним моментом у роботі з особистісним вибором людини є опрацювання 
ціннісно-смислового складника вибору, при якому цінність, що усвідомлюється як 
пріоритетна, органічно поєднується з відповідним образом себе, породжує цей образ і 
втілюється в певному способі життя. При цьому людина відповідально й вільно ухвалює 
рішення жити саме так, а не інакше, мужньо долати можливі утруднення й обмеження [5]. 
Розвиток чутливості людини до різних аспектів життєвих реалій, цінносно-смислової 
сфери власного існування, а також підвищення рефлексивності емоційно-чуттєвих станів 
особистого буття розглядається дослідниками як адекватна стратегія в плані розвитку 
готовності до ухвалення життєвих рішень, здійснення вибору [9 та ін.]. 

Таким чином, у руслі екзистенційно-гуманістичної парадигми психологічна допомога 
людині в ситуації особистісного вибору передбачає сприяння їй, з одного боку, у 
проясненні власних справжніх бажань, не спотворених тиском соціального середовища і 
внутрішніми психологічними захистами, а з іншого – у відповідальному їх здійсненні в 
соціокультурному просторі. Психотерапевт підтримує клієнта у пошуку адекватних форм 
реалізації ним власних прагнень і, по суті, в самореалізації. Здатність терапевта до 
співпереживання з клієнтом і до співприсутності з ним є необхідною умовою послідовного 
руху людини до глибшого усвідомлення себе і себе в світі, автентичного самоздійснення 
у власному особистісному виборі [7]. Це можливо за умови прагнення самого клієнта до 
«external and internal» змін і перетворень. 

Отже, питанням особистісного розвитку людини, особливостям її ціннісно-
смислової орієнтації, аспектам процесу вибору, в тому числі в кризових умовах, 
присвячено чимало робіт як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Але наразі можна 
констатувати недостатність наукових досліджень стосовно особливостей становлення 
ціннісно-смислової сфери вітчизняних юнаків, потребує вивчення здатність молоді до 
свідомого вибору вищих буттєвих смислів, обмежена також кількість досліджень щодо 
специфіки самовизначення юнацтва у складних соціокультурних, політико-економічних 
умовах. Це вимагає від психологічної науки більш активного вивчення означених вище 
питань, розробки моделі екзистенційної психологічної допомоги молоді з урахуванням 
типової проблематики даного віку. Загалом потребує визначення стратегія, тактика, 
форми та підходи надання екзистенційно-гуманістичної допомоги юнацтву. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – визначити теоретичні 
та методичні орієнтири психологічної допомоги молоді у кризових умовах 
життєдіяльності, а саме у пошуку і створенні індивідуального смислу життя в сучасних 
умовах з позицій екзистенційно-гуманістичного підходу. Дослідити особливості орієнтації 
вітчизняної молоді на екзистенційні цінності, визначити умови, що сприяють розвитку 
ціннісно-смислової сфери особистості, з’ясувати специфіку самовизначення юнаків, 
здійснення ними особистісних виборів у кризових обставинах. 
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Для досягнення мети і вирішення завдань дослідження застосовувались: метод 
теоретичного аналізу наукової літератури по темі; метод семантичного диференціалу з 
метою вивчення особливостей розташування і зв’язків у семантичному просторі юних 
респондентів окремих понять екзистенційної та гуманістичної психології і психотерапії; 
метод узагальнення теоретичних і методичних напрацювань для визначення 
особливостей психологічної допомоги юнакам у пошуку, виборі і реалізації 
індивідуального смислу життя в сучасних кризових умовах засобами екзистенційно-
гуманістичного підходу. 

Виклад методики і результатів дослідження. Екзистенційно-гуманістична 
психотерапія – це життєзмінююча терапія, в ході якої психотерапевт завдяки 
формуванню особливого психотерапевтичного простору засобами екзистенційно-
гуманістичного підходу створює умови, за яких клієнт має можливість у ситуації 
безосудливого розуміння і прийняття, а також співпереживання, дослідити власні 
відповіді на екзистенційні питання свого життя таким чином, щоб воно стало більш 
усвідомлюваним і реалізованим. Важливим складником цього процесу є пошук та 
обрання людиною за підтримки фахівця саме тих смислів і цінностей, які сприятимуть її 
розвитку, формуванню таких особистісних ресурсів, за яких вона буде спроможна 
подолати кризові обставини, віднайти нову якість життя, стабілізувати свій 
психоемоційний стан. 

Зазначимо, що однією з умов здійснення автентичного життєвого вибору людиною 
є знання й розуміння себе, а також реалістичність у сприйнятті життя загалом. Іноді 
сукупне уявлення суб'єкта про себе самого і дійсність може бути спотворене фіксацією 
травматичного досвіду минулого і впливати на вибір, трансформуючи його. Тоді свобода 
вибору втрачається, а справжній вибір з усього поля можливостей не здійснюється. 
Таким чином, опрацювання травматичних переживань людини, що впливають на її 
сприйняття себе і навколишнього світу, може бути одним з аспектів психологічної 
допомоги особистості при роботі з темою особистісного розвитку та проблематикою 
життєвого вибору. Для пропрацювання травматичного досвіду доцільні 
психотерапевтичні методи досить широкого спектру – психоаналітичні, когнітивно-
поведінкові, арт-терапія, тілесна терапія та ін. 

Представники багатьох терапевтичних підходів вважають зцілення людини від 
наслідків негативного досвіду минулого важливим етапом роботи щодо продуктивності 
подальшого життя людини, її життєвих рішень, особистісного розвитку тощо. Зауважимо, 
що актуалізація ціннісно-смислових аспектів теперішнього клієнта у психотерапевтичній 
роботі може підтримати його мотивацію щодо пропрацювання психологічних травм 
минулого, спонукати до внутрішніх змін заради кращого майбутнього. З цієї точки зору 
екзистенційна підтримка клієнта протягом усього процесу терапії є адекватною 
стратегією психотерапевта, навіть якщо на окремих етапах роботи застосовувались 
засоби інших психотерапевтичних шкіл. У таких випадках ми можемо говорити про 
ефективну інтеграцію різних психотерапевтичних підходів. 

Під екзистенційно-гуманістичною допомогою ми розуміємо психологічну допомогу 
людині у пошуку та визначенні ціннісно-смислових орієнтирів у побудові власного 
життєвого шляху, здійснення особистісних виборів, що формують, вибудовують основні 
віхи буття; це допомога людині конструктивно справлятися з універсальними 
екзистенційними темами людського існування і вибудовувати своє буття у відповідності 
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з вищими ціннісними орієнтирами, стверджувати свою суб’єктність повсякчас. Адже, як 
зазначає Д.О. Леонтьєв, «суб’єктність – це не статична характеристика, якою людина 
володіє чи ні (як, наприклад, певною рисою особистості), це вибір, що здійснюється у 
кожній конкретній ситуації» [цит. за 16, с. 69]. 

Терапевтичними факторами вважається: розуміння клієнтом унікальної сутності 
своєї життєвої ситуації, вибір ставлення до свого теперішнього, минулого і майбутнього, 
розвиток здатності діяти, вчиняти, приймаючи відповідальність за свій вибір і наслідки 
своїх дій; відкритість людини до виникаючих у її житті можливостей, що обумовлює 
здатність здійснювати вибір і щонайповніше актуалізовувати власні потенції, реалізувати 
власне Я. Психотерапія розглядається як спосіб мислення, що детермінує спосіб життя. 
Психотерапевтична практика («живе життя») – є практикою з людськими долями, що 
вимагають особистого розуміння, власної інтерпретації. Життєві реалії через таке 
переусвідомлення набувають нового сенсу, оновленого сприйняття, отримують 
можливість через новітні рішення бути трансформованими у нові події, буття загалом [3]. 

Психолог-консультант чи психотерапевт екзистенційно-гуманістичного напрямку 
допомагає людині вивільнити свій особистісний, творчий потенціал, задовольнити 
прагнення розвитку себе як суб’єкта за внутрішнім законом, наповненим високими 
смислами. За С.Л. Рубінштейном суб’єкт як творець, який вибудовує власне життя, 
спирається на високі етичні принципи [цит. за: 16, с. 69]. Втрата цієї можливості зумовлює 
знецінення духовності, порушення норм моралі, падіння суто людського існування до 
рівня животіння або споживацтва, що у кризових умовах обмежує здатність опанування 
складними обставинами. Представники екзистенційно-гуманістичної орієнтації 
підкреслюють пріоритет ціннісно-смислової сфери у розвитку особистості над сферою 
споживання. Саме ціннісне сприйняття надає можливість людині долати невдачі та 
перепони життя [21]. 

У зв’язку з тим, що становлення смислів, формування смислової сфери є умовою і 
результатом особистісного розвитку, ми зосередились на дослідженні не усієї множини 
можливих смислів, а саме смислів особистісного існування, тобто таких, без яких є 
неможливим становлення особистості людини, її суб’єктності. За С.Л. Рубінштейном, 
смисл життя – це ціннісно-емоційне утворення особистості, котре проявляється у 
саморозвитку, самореалізації особистісних якостей суб’єкта, що шукає і знаходить 
вищий, «замежовий» смисл свого буття [18, с. 113]. 

Семантичний диференціал (СД) є інструментом дослідження семантичних 
просторів суб'єкта. Метод допомагає побачити той образ оцінюваного об'єкту, який 
складається у свідомості реципієнта. Будь-який сприйманий індивідом об'єкт викликає у 
людини певні асоціації та реакції [19, с. 256], певні емоційно окрашені переживання. 

Метод семантичного диференціалу застосовувався нами з метою вивчення у 
семантичному просторі респондентів зв’язків понять, які є категоріями екзистенційно-
гуманістичної психології і психотерапії та пов’язані з особистісним смислом життя, його 
становленням та реалізацією. За допомогою методу порівнювались наступні поняття 
(об’єкти): «Духовність», «Високий смисл життя», «Матеріальний смисл»; також такі 
поняття, як «Совість», «Відповідальність», котрі є невід’ємними від наміру відкриття, 
пошуку та реалізації смислу життя, а також «Безвідповідальність». Ці поняття 
порівнювались з такими об’єктами, як «Я – в теперішньому», «Я – у минулому» і «Я – в 
майбутньому», що виявляє вектор розвитку чи регресії того чи іншого поняття у 
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свідомості окремого індивіда, групи або навіть цілого прошарку (студенти і фахівці, 
молодше і старше покоління). «Я–реальний», «Я–ідеальний», «Ідеальний ровесник», 
«Ідеальний дорослий» виявляє ідеал, до якого прагне людина. 

На Рис. 1 представлено порівняльну діаграму двох факторних моделей (для 
студентів гуманітарного університету (n = 52, середній вік – 19 років), та дорослих 
фахівців гуманітарного профілю (n = 15, середній вік – 44 роки)), отриманих за 
результатами семантичного диференціалу (СД). В центрі рисунка, у прямокутниках, 
розташовані поняття, що досліджувалися, в еліпсах – номери факторів та відсоток 
дисперсії, що пояснює фактор. Нерозривні лінії, що з’єднують еліпси та прямокутники, 
відображають вагомі факторні навантаження відповідного поняття (змінної) на фактор. 
Чисельні значення навантаження розташовані над відповідними лініями. Факторні 
навантаження, що мають від’ємне значення, зображені червоними лінією та шрифтом. 
Пунктирні лінії – це вагомі кореляційні зв’язки між факторами (зв’язки наявні тому, що 
застосовано косокутну факторну модель). 

Аналізуючи діаграму, можна зауважити, що перший фактор у дорослих схожий за 
змістом та силою факторних навантажень на перший фактор студентів. Але, відмінність 
полягає у тому, що перший фактор у дорослих додатково містить поняття «Мій 
ровесник», а у студентів, це – «Я – у майбутньому». Це можна інтерпретувати як 
оптимістичну схильність студентів більш сильно асоціювати себе в майбутньому з 
ідеальними образами, порівняно з тим, як це відбувається у дорослих. 

На противагу студентам, дорослі асоціюють поняття «Мій ровесник» з ідеальними 
образами – «Ідеальний дорослий», «Я ідеальний», «Ідеальний ровесник», – що може 
свідчити про їх уявлення про те, що в їхньому віці вже розкриті майже всі потенції 
розвитку. Поняття «Мій ровесник» у студентів, до речі, асоційоване з поняттям «брак 
духовності» («Духовність» має у них значуще від’ємне навантаження на фактор F3). 
Можливо, це може вказувати на те, що в уяві студентів, їх одноліткам ще належить 
розкрити потенціал якості «Духовність», а можливо зміст цього поняття (у порівнянні з 
дорослими), ще залишається недостатньо усвідомленим (особливо, якщо зважити на 
відсутність значущих кореляцій фактора F3 для студентів з іншими факторами). 

Поняття «Духовність» у дорослих (на відміну від студентів) міцно інтегровано у 
фактор F2, який, у свою чергу, значущо (кореляція 0.4) пов’язаний із фактором «уявлення 
про себе у часі» – F4. У студентів місце поняття «Духовність» у факторі F2 посідає 
поняття «Матеріальний смисл», яке дорослі, на відміну від студентів, вважають близьким 
до поняття «Безвідповідальність» (див. фактор F4 у дорослих). 

Фактор F4 у дорослих не має значущих кореляційних зв’язків з іншими факторами. 
Різниця в оцінці поняття «Матеріальний смисл» між віковими групами дозволила 
сформувати внутрішньо надійну шкалу (альфа-Кронбах = 0.86, n = 67) (див. Рис. 2), за 
якою між дорослими та студентами встановлено значущі відмінності між груповими 
середніми значеннями за цією шкалою за критерієм Стьюдента (t = -2.37, p < 0.05). 
Студентами поняття «Матеріальний смисл» оцінюється більш позитивно, тобто – як 
«безпечний», «красивий», «приємний» і т.д. 

За даними СД, для двох вікових груп респондентів спільним можна вважати 
уявлення про буттєві смисли (з деякими відмінностями). Так, як для студентів, так і для 
дорослих фахівців семантично близькими є поняття «Відповідальність», «Совість», 
«Високий смисл життя» (Див. F2 для обох груп). 
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Рис. 1 Діаграма кореляційних зв’язків між досліджуваними поняттями та факторами у дорослих – ліворуч (n = 15) та  
студентів (n = 52) – праворуч 
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Наприклад, у просторі двох шкал «приємний» і «красивий» ці поняття сприймаються 
позитивно (див. Рис. 3). 

Рис. 2 Ієрархічні зв’язки між деякими оціночними шкалами СД (для поняття 
«Матеріальний смисл»), які увійшли до складу побудованої інтегральної шкали 

 
Рис. 3. Розподіл групових середніх значень оцінок за шкалами «приємний – 

неприємний» та «красивий – некрасивий» 
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Окремі наші результати нагадують деякі дані М.М. Чекрижової, яка досліджувала 
систему зовнішніх оцінних конструктів (за Дж. Келлі), значення референтних осіб для 
формування самооцінки студентів-медиків. Так, динаміка референтності осіб була 
досить високою у студентів 1 курсів, далі спадає, і до 4 курсу знову має тенденцію до 
зростання [22, с. 208-209]. За методикою СД, яку використовували ми, студенти 
орієнтовані на ідеальні образи ровесників і дорослих, що засвідчує особливість 
юнацького віку, на противагу дорослим людям, коли фокус уваги зосереджений на собі і 
своїх ровесниках. 

У ході вільної бесіди з’ясувалося, що опитані студенти мають намір реально 
втілювати в життя оцінювані ними смисли «Відповідальність», «Совість», «Високий смисл 
життя», що вже являє факт вибору юнаками цих смислів. Результати СД можна 
використовувати у діалозі з клієнтами, аби закріпити їх особистісний вибір і намір 
вибудовувати своє життя відповідно до сутнісних, духовних смислів життя. Особливо у 
кризових умовах життя, коли суттєвим змінам піддаються морально-етичні орієнтири, 
життєвий простір наповнений тяжкими кризовими подіями і переживаннями: серед всього 
цього людині стає важко знайти, утвердити і реалізувати себе. 

Ефективне спілкування з людиною, яка має проблеми пошуку смислу особистого 
буття, неможливе без встановлення з нею діалогу, що передбачає смислообмін між 
суб’єктами взаємодії, гуманізацію цього обопільного процесу. 

За екзистенційною традицією, діалог (від грец. – diálogos – бесіда, розмова) з 
формальної сторони — це обмін репліками у процесі комунікації між співрозмовниками, 
зі змістової — специфічна для людини форма міжособистісної взаємодії і якість стосунків, 
за яких інша людина є не об’єктом чи умовою моєї діяльності, спрямованої на досягненні 
моїх цілей, а є рівний мені вільний суб’єкт, який має свої інтереси, цінності і внутрішній 
світ, має власну мету [1]. Діалог, за М.М. Бахтіним, – це особливий світ спілкування, 
умова людської самосвідомості, а головною потребою людини, що визначає суто 
людське існування, є потреба вести діалоги (внутрішній і зовнішній) [15]. 

У розуміння діалогу покладено повага до іншого, рівність між людьми, 
взаємоприйняття, взаєморозуміння та емпатія, коли «інший відкриває себе тобі» 
(А. Ленгле). Діалогічне відношення до іншої людини розглядається як відношення 
проникнення, коли кожен стає відповідальним за те, що відбувається. Діалог існує лише 
між особистостями, а особистість виникає лише в діалозі, зазначає М.М. Бахтін. Буття 
особистості, вважає вчений, завжди є «спів-буття», і для того, щоб стати реальністю у 
спілкуванні, воно має вийти на особливий рівень, а саме – на «діалог на вищому рівні», 
де «зустрічаються цілісні позиції, цілісні особистості», ведеться «діалог особистостей» 
[1]. На діалоговому рівні відбувається спілкування між особистостями і становлення 
особистості, а значить залучення до діалогу вже є запорукою міжособистісного розвитку 
і взаємовдосконалення. Більш того, діалог можна розглядати як методологічну 
«клітинку» психодуховності людини і культури, одиницю аналізу психічного, душевного і 
духовного буття, як ідеальну форму «людино-людського» буття [8]. 

За умови діалогу стає можлива максимальна присутність обох – і клієнта і 
психолога. Психолог як суб’єкт, який прагне допомогти людині у відкритті смислу 
особистісного існування, створює умови, щоб клієнт, як належить суб’єкту, виявив 
резерви для власного розвитку, руху вперед до саморозуміння, усвідомлення особистої 
мети і реконструкції свого життєвого шляху. Діалог в екзистенційно-гуманістичній 
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практиці психологічної допомоги займає чільне місце серед засобів спів-буття психолога 
і клієнта, у спільному пошуку ними можливостей розвитку особистості, успіхи якої стануть 
успіхом і надбанням іншого, а також алгоритмом вирішення будь-яких екзистенційних 
проблем. Діалог передбачає і розкриває можливості людини роздумувати, аналізувати, 
навіть сперечатися, висувати власну і приймати іншу точку зору, приходити до певного 
консенсусу зі своїм співрозмовником, зокрема, психологічним консультантом або 
психотерапевтом, залишаючи за собою простір для самостійного вибору життєвого 
орієнтиру і подальшого життєвого самовизначення. Якщо мова йде про смислову 
взаємодію, то діалог має увінчатися знайденням певного консенсусу щодо смислів, 
життєвих пріоритетів, шляхів їх найкращого вирішення для людини, їх найглибшого 
усвідомлення. Діалогічно орієнтований психолог допомагає людині переживати своє 
існування як справжнє, усвідомлювати свій потенціал і те, як його можна повноцінно 
реалізувати тепер і в майбутньому [6]. 

Діалог категорично не припускає маніпулювання з боку психолога. Згідно з позицією 
Дж. Бюдженталя, мистецтво терапевта полягає у здатності застосовувати весь багатий 
арсенал, не переходячи до маніпулювання [2]. Коли йдеться про вищі духовні цінності й 
смисли, які не можуть бути кимось нав’язані, навіювані, у гуманістичній психології 
пропонується власне діалог як відкрита і довірлива, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, коли 
«інший допомагає побудувати внутрішній діалог, завдяки якому людина і здатна 
прислухатися й відкрити в собі ключові духовні змісти» [17, с.29]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проблема пошуку смислу 
особистісного існування в сучасних соціокультурних умовах є актуальною для сучасної 
молодої людини, бо спонукає її до визначення вектору власного розвитку і життєвого 
шляху. Дослідження представленості у семантичному просторі вітчизняної молоді 
категорій екзистенційно-гуманістичної психології методом семантичного диференціалу 
дозволило встановити, що у свідомості юнаків поняття «Високий смисл життя» тісно 
пов’язане із такими високими людськими цінностями як «Духовність», «Совість», 
«Відповідальність». Обізнаність психолога щодо особливостей розташування і зв’язків у 
семантичному просторі респондентів зазначених вище понять допомагає йому краще 
розуміти специфіку ціннісно-смислової сфери молодих людей, враховувати її у 
практичній роботі з юнаками. 

Екзистенційно-гуманістичний підхід у консультуванні та психотерапії визнається 
значним потенціалом у вирішенні питань психологічної допомоги людині у кризисних 
ситуаціях, орієнтуючи її на усвідомлення ціннісно-смислових основ свого існування, 
вміння здійснювати свідомий та відповідальний вибір, мужньо відповідати викликам, 
невизначеностям та іншим непростим реаліям сьогодення. Вільне творче 
самовираження, розвиток (особистісне зростання), інтеграція досвіду і духовне 
самовизначення в рамках цього напрямку вирізняються як основні принципи і критерії 
здорового існування особистості. 

Діалог сприяє пошуку, усвідомленню, творчому винайденню людиною особистісних 
смислів і цінностей, спираючись на які вона має можливість зробити вільний, свідомий, 
відповідальний вибір – тобто особистісний вибір. Саме через вибір такої якості людина 
спроможна підняти рівень свого життя на новий, більш одуховлений щабель. Підтримка 
внутрішнього висхідного вектору молодої людини у час вирішення питань 
самовизначення, прийняття важливих життєвих рішень розглядається як адекватна і 
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продуктивна стратегія екзистенційно-гуманістичної психологічної допомоги особистості у 
досягненні якості і повноти буття, у тому числі у кризових умовах. Саме ціннісне 
сприйняття надає можливість людині долати невдачі та перепони життя. 

Перспективним вважаємо подальше дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників 
розвитку здатності молоді до свідомого вибору вищих буттєвих ціннісно-смислових 
орієнтирів, визначення моделі екзистенційної психологічної допомоги юнацтву у кризових 
умовах. 
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Hurlyeva T.S., Zhuravliova N.U. Existential-humanistic guidelines for psychological 
assistance to young people in crisis conditions of life. The existential-humanistic approach in 
counseling and psychotherapy is recognized with great potential in solving the issues of psychological 
assistance to a person in crisis situations, orienting them to the awareness of the value-meaning basis 
of their existence, the ability to make conscious and doing responsible choice, courageously respond 
to challenges. 

The article examines the categories of existential-humanistic psychology in the semantic space 
of domestic youth. It is established that in the minds of young men the concept of "High sense of life" 
is closely related to such values as "Spirituality", "Conscience", "Responsibility". The results of the 
study reveal the feasibility of supporting the processes of personal development of young men in the 
value-sense plane in the context of psychological assistance to young people in crisis. 

The dialogical position of the psychotherapist is seen as a condition for creating productive 
psychotherapeutic relationships with young people for the creative invention of young people's 
personal meanings and values, which they have the opportunity to raise the level of their lives to a 
new, more spiritual stage through awareness and personal choice. Supporting the young person's 
ascending vector in the process of self-determination is regarded as an adequate and productive 
strategy for the person's existential humanistic psychological assistance in achieving the quality and 
completeness of being, including in times of crisis. 

Keywords: existential-humanistic psychology, psychological help, ontological meanings, 
personal choice, dialogue, adolescence, crisis conditions. 
  


