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УДК 159.923.2 
Ольга Гріньова 

ВПЛИВ РЕФЛЕКСІЇ НА ПРОЕКТУВАННЯ  
ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ 

На сучасному етапі розбудови Української держави, в умовах соціа-
льно-політичної ситуації, що швидко змінюється, загострення економі-
чної кризи проблема ефективного управління людиною своїм життям 
набуває високої актуальності й соціальної значущості. Процеси само-
проектування індивідуума проявляються у різних модусах його життє-
вого світу: особистісного і професійного самовизначення, набуття етні-
чної ідентичності, розгортання духовного потенціалу. Життєві вибори 
людини у різних аспектах її буття є «вузловими», часто незворотними 
моментами її життєвого шляху. Тому вибір людиною свого своїх жит-
тєвих перспектив супроводжується глибокими емоційними переживан-
нями й усвідомленням відповідальності за цей вибір.  

Водночас життєві вибори людини – це і її екзистенційні вибори, 
оскільки основою їх здійснення є рефлексивне осмислення власного 
«Я» та свого життєвого шляху, вихід за межі конкретного буття та 
вироблення механізмів суб’єктного управління ним. З набуттям гро-
мадянської та соціальної зрілості особистість уперше зустрічається з 
необхідністю самостійно обирати свій життєвий шлях і проектувати 
своє майбутнє. Необхідною умовою вирішення цього складного жит-
тєвого завдання є вироблення відповідних психологічних механізмів. 
До таких механізмів належить рефлексія.  

Проблема рефлексії у фаховій літературі не є новою. У дослідженнях 
вчених представлені різні наукові позиції щодо інтерпретації цього фе-
номена. Згідно з Л. Виготським, рефлексія – це відображення у свідомо-
сті людини власних психічних процесів. Рефлексія забезпечує виник-
нення нових зв’язків і співвідношень психічних функцій особистості [4].  

С. Рубінштейн розглядав виникнення і переживання особистістю реф-
лексії світу й себе як необхідну умову розвитку її свідомості. Розвиток 
усвідомлених ставлень особистості до ідейного змісту суспільної реаль-
ності сприяє досягненню нею якісно нового рівня розвитку духовної дія-
льності – «…діяльності, що має той чи інший духовний зміст» [9, с. 233]. 

У роботах сучасних учених із проблеми рефлексії це психічне утво-
рення розглядається як переосмислення і перебудова людиною своєї сві-
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домості, ставлення до світу в цілому (С. Степанов, І. Семенов [13]), зда-
тність до суб’єктного, незалежного від власних потягів управління своїм 
життям (В. Слободчиков, Є. Ісаєв [12]), «метамозок», системне і синте-
тичне утворення, яке здійснює саморегуляцію особистості та забезпечує 
її усвідомлене управління своїм життям (А. Карпов [6]) та ін. 

Вчені підкреслюють, що рефлексія є механізмом інтегративного 
осмислення індивідуумом буття як єдиного цілого з одночасним ви-
ходом за межі цього буття. Відтак особистість набуває здатності 
суб’єкта, творця свого буття, стає автором творення і здійснення, реа-
лізації проекту свого життєвого шляху.  

Метою даної статті є вивчення впливу рефлексії на проектування 
життєвого шляху особистістю юнацького віку.  

У дослідженнях сучасних учених рефлексія розглядається як меха-
нізм, який забезпечує діяльність особистості з руйнації створеного на 
попередніх етапах онтогенезу переважно соціально детермінованого 
життєвого проекту і створення авторського проекту життя, зумовле-
ного власними екзистенційно-аксіологічними конструктами. Такий 
життєвий проект у психологічній літературі називається екзистенцій-
ним і розглядається як вищий рівень життєпроектування людини.  

Так, М. Клементьєва підкреслює наявність двох рівнів розвитку 
рефлексії. Рефлексія безпосереднього життєвого досвіду людини є за-
собом осягнення нею переважно зовнішніх, соціальних аспектів своєї 
життєвої активності. Глибинне рефлексивне осмислення індивідуу-
мом когніцій і ціннісно-смислових конструктів, свого життєвого 
шляху, вироблених засобами рефлексії поверхневого рівня, забезпе-
чує інтегративне осягнення ним свого буття як єдиного цілого. Вихід 
особистістю за рамки свого «знаного» буття і відмова від ціннісно-
смислових конструктів, вироблених на попередньому етапі індивіду-
ального розвитку, забезпечують її перехід на рівень суб’єкта рефлек-
сії власного життєвого шляху [7].  

Здійснення особистістю глибинної рефлексії відбувається засобами 
її власної активності через усвідомлення недостатності поверхневого 
рефлексивного осмислення свого життя. Глибинна рефлексія життє-
вого шляху людини є водночас і життєтворчою. Вона не лише є засо-
бом авторського перетворення особистістю свого автобіографічного 
наративу, але й забезпечує реалізацію власної життєвої позиції осо-
бистості в умовах самотворення свого життя [7]. 

У роботах С. Гуцол підкреслюється думка про те, що саме станов-
лення ціннісно-смислового проекту майбутнього людини дає їй мож-
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ливість подолати «застрягання» у ситуативних детермінаціях свого 
життя. Власне проектування життєвого шляху людини, як зазначає 
вчена, є унікальною складною багаторівневою конфігурацією, «що 
результує … різноспрямовані вектори, орієнтовані на різні способи 
смислоутворення» [5]. На її думку, екзистенційна рефлексія – це ме-
ханізм творення екзистенційного життєвого проекту особистості, 
який є «планом набуття, привласнення й реалізації життєвих смислів» 
[5]. Екзистенційний проект життєвого шляху людини стає ядром цілі-
сного життєвого проекту особистості й детермінує подальшу динамі-
ку інших складових її життєвого проекту, сформованих на попередніх 
етапах онтогенезу [5]. 

Н. Чуєва становлення життєвого проекту людини розглядає на 
трьох рівнях. Проект подій включає сукупність уявлень людини про 
«знакові» події, які відбуваються у її житті. «Знакові» події життя ін-
терпретуються особистістю як найбільш суб’єктивно значущі, такі, 
що впливають на все її подальше життя. Проект подій інтегрує уяв-
лення людини про ключові події її життя в єдності її часової транс-
спективи: минулого, теперішнього і майбутнього. Одним із механіз-
мів проекту творення подій є рефлексивне осмислення індивідуумом 
свого минулого. Проект особистісних характеристик людини пред-
ставлений переважно у майбутньому часі її життя. На цьому рівні 
життєпроектування людини осмислення нею вірогідності й можливо-
стей успішності бажаних векторів самореалізації у майбутньому вті-
люється у конструюванні варіативних образів свого «Я» у життєвій 
перспективі. Найскладнішим рівнем життєпроектування людини є ек-
зистенційний життєвий проект. Реалізація цього проекту, на думку 
Н. Чуєвої, здійснюється у три етапи:  

– аналіз наявних у соціумі життєвих смислів; 
– перетворення частини життєвих смислів у особистісно значущі; 
– прийняття на себе власної відповідальності за їх реалізацію [15].  
Механізмом екзистенційного життєвого проекту, як зазначає до-

слідниця, виступає екзистенційна рефлексія. Цей феномен є «усвідо-
мленням більшої чи меншої значущості певних життєвих цінностей у 
порівнянні з іншими » [15].  

Таким чином, у роботах Н. Чуєвої рефлексія розглядається як ме-
ханізм життєвого проекту людини на всіх рівнях його творення: ме-
ханізмом проекту подій є рефлексивне осмислення нею свого мину-
лого, створення проекту особистісних характеристик передбачає реф-
лексивний вихід особистості за межі свого конкретного буття й осми-
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слення можливостей перспективного проектування свого «Я» у пло-
щині майбутнього. Основою екзистенційного життєвого проекту ви-
ступає екзистенційна рефлексія.  

Нерозривний взаємозв’язок рефлексивного осмислення людиною 
свого буття з проектуванням нею власних екзистенцій в особливі, лі-
мінальні, життєві періоди підкреслює О. Сапогова. На її думку, лімі-
нальні періоди життя людини – це етапи значних змін соціальної си-
туації розвитку людини. Це етапи «розриву» її життєвого досвіду, ло-
гічного смислового завершення фрагментів її життєвого шляху. Про-
живання лімінальних періодів розвитку здійснюється засобами руй-
нації власного «Я» актуального і створення «себе іншого». Динамічні 
зміни власного «Я» особистості нерозривно пов’язані і з процесами 
здійснення нею життєвих виборів, цілеутворення і самопроектування. 
Вирішення особистістю життєвих завдань лімінальних періодів здій-
снюється засобами рефлексії власних смислових і ціннісних констру-
ктів, «Я-образів» на основі вже наявного екзистенційного досвіду. 
Рефлексія особистістю свого життя у лімінальні періоди включає ета-
пи її особистісно-емоційних переживань, інтелектуальної обробки 
цих переживань, самооцінки суб’єктивної значущості лімінального 
етапу для себе і власного життєвого вибору на цьому етапі [10].  

Четвертим, останнім етапом рефлексивного осмислення особистіс-
тю лімінальних етапів свого життя, згідно з О. Сапоговою, є її само-
проектування. Процес самопроектування особистості у лімінальні пе-
ріоди її життя включає конструювання нового «образу Я», розробку 
життєвих цілей і планів наступного життєвого етапу, очікування й 
оцінку вірогідності ключових життєвих подій майбутнього та вироб-
лення засобів реалізації бажаних життєвих цілей і планів [10].  

Здійснений аналіз літературних джерел дає можливість констату-
вати наявність у фаховій літературі різних аспектів дослідження вза-
ємозв’язку рефлексії та проектування особистістю свого життєвого 
шляху. Рефлексія розглядається як:  

– механізм осмислення людиною свого життєвого шляху та прое-
ктування його у життєвій перспективі (М. Клементьєва);  

– засіб подолання людиною соціально стереотипного і створення 
авторського життєвого проекту (С. Гуцол); 

– механізм творення життєвого проекту особистості на всіх його 
рівнях (Н. Чуєва); 

– складне багаторівневе психічне утворення, найвищий рівень 
якого і є самопроектуванням людини (О. Сапогова).  
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При цьому в дослідженнях зазначених учених підкреслюється дум-
ка про те, що у критичні або лімінальні періоди свого життя для конс-
труктивного вирішення суб’єктивно складних життєвих ситуацій і 
створення «іншого себе» людина звертається саме до пошуку вихід-
них екзистенціалів своєї подальшої життєтворчості.  

Вироблення авторських ціннісних і смислових, зокрема смисло-
життєвих, конструктів свого буття індивідуум здійснює за допомогою 
рефлексії. Таким чином, становлення рефлексії розглядається у не-
розривному взаємозв’язку з екзистенційним розвитком особистості. У 
роботах учених підкреслюється висока значущість особливого інтег-
ративного виду рефлексії – екзистенційної рефлексії як механізму 
проектування нею свого життєвого шляху.  

Базисним утворенням проектування життєвого шляху в юнацькому 
віці є смисложиттєвий пошук людини. У процесі рефлексивного 
осмислення свого буття людина здійснює вихід за межі соціально-
стереотипного способу свого існування і звертається до життєтворчо-
го конструювання свого життєвого шляху. С. Рубінштейн наголошу-
вав на наявності двох способів життя людини. Соціально детерміно-
ваний спосіб життя, що не виходить за межі безпосередніх міжособи-
стісних взаємин людини, є її буттям «всередині буття». За такого спо-
собу життя особистість виробляє ставлення до окремих явищ і подій 
свого життя, але не до життя в цілому, а отже, не може стати його 
суб’єктом. Базисом конструювання людиною іншого, буттєвого спо-
собу свого життя є детерміноване рефлексією його філософське 
осмислення. Особистість займає життєву позицію не всередині, а над 
своїм життям і здійснює його суб’єктне конструювання [9]. 
К. Абульханова-Славська також розглядає феномен смислу життя як 
основу цілісного інтегративного конструювання людиною свого бут-
тя, здатності концентрувати всю життєву енергію на досягнення стра-
тегічних життєвих цілей, а не розпорошувати її на другорядні життєві 
завдання і справи. Смисл життя водночас є і «кривою» життя, спосо-
бом життєздійснення людини. Життєва рефлексія у роботах вченої 
виступає механізмом усвідомлення можливостей і необхідності реалі-
зації різних можливостей, видів діяльності у майбутньому. Таким чи-
ном, саме рефлексія дає можливість людині здійснити корекцію свого 
перспективного життєвого проекту ще до його реалізації [1]. Рефлек-
сія у роботах учених виступає механізмом осмислення людиною сво-
го буття, відмови від соціального стереотипного способу буття і 
конструювання власної, авторської «стратегії життя» [1; 9].  
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Сензитивним періодом рефлексивного осмислення особистістю 
свого буття, у тому числі осягнення екзистенційних основ його конс-
труювання, є юнацький вік. Специфіка розвитку екзистенцій юнаків 
зумовлюється тим, що індивідуум відкриває для себе неоднозначність 
людського існування, переживає сумніви у значущості власного існу-
вання і, як наслідок, здійснює пошук сенсу власного існування, зами-
слюється над своїм людським обов’язком, відповідальністю за свій 
внесок у прогрес історичного буття людства. Історичний процес люд-
ського суспільства в цілому керується сенсом (В. Франкл [14]).  

Згідно з І. Коном, відкриваючи соціальне (історичне) буття людст-
ва, юнак осмислює і намагається поєднати два виміри сенсу буття: 
сенс буття людства в цілому і сенс свого індивідуального буття. У 
пошуках відповіді на питання про сенс свого життя особистість звер-
тається до соціального інформаційного простору. Проте юнак не оде-
ржує смисложиттєві когніції в готовому вигляді, оскільки вони мо-
жуть бути вироблені лише у процесі власної практичної діяльності й 
емоційно прожиті, вистраждані [8].  

Згідно з науковою позицією І. Семенова, розвиток здатності особи-
стості до інтроспекції перетворює її у механізм рефлексивного осми-
слення людиною власних екзистенційних подій і переживань. Само-
розуміння і розвиток власного «Я» забезпечує внутрішню підтримку 
особистості у ситуаціях життєвого вибору, невизначеності, конфлік-
тів та ін. Екзистенційна рефлексія є процесом «смислового буття лю-
дини» [11, с. 27]. Продуктивність екзистенційної рефлексії полягає у 
розумінні «людиною ситуації і себе в ній для смислового виокрем-
лення з цього уроків з метою перебудови поведінки і діяльності, а та-
кож для проектування свого майбутнього» [11, с. 27].  

На думку А. Бодальова, інтегральна екзистенційна рефлексія є ре-
зультатом взаємодії всіх інших видів рефлексії та зумовлює радикальні 
перетворення «образу Я» людини у кризових життєвих ситуаціях [3].  

У юнацькому віці рефлексія екзистенційно-професійного цілепок-
ладання особистості, згідно з І. Семеновим, включає осмислення нею 
найзначущіших проблемно-конфліктних життєвих ситуацій, а саме 
професійного самовизначення, вибору супутника життя, власного 
здоров’я, неформальних міжособистісних взаємин та ін. [11].  

Згідно з І. Семеновим, В. Анікіною, сензитивним періодом розвит-
ку екзистенційної рефлексії є юнацький вік. За результатами експе-
риментальних досліджень В. Анікіної було виявлено, що саме екзис-
тенційна рефлексія є засобом вироблення юнаками смислової карти-
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ни особистості й виокремлення тих ключових смислів і смислових 
зв’язків, які дають їй можливість віднайти ефективне рішення склад-
них проблемно-конфліктних життєвих ситуацій [2; 11].  

Таким чином, здійснений аналіз літературних джерел дає можли-
вість констатувати, що проблемі рефлексії у фаховій літературі при-
діляється значна увага. У роботах радянських і сучасних учених 
представлені різні точки зору щодо інтерпретації цього психічного 
утворення. Однак у роботах більшості психологів рефлексія розгля-
дається як складний психічний феномен, що дає можливість особис-
тості вийти за межі індивідуального буття, нівелювати вплив соціаль-
них стереотипів і здійснити авторське конструювання свого життєво-
го шляху. Розвиток процесів життєпроектування й рефлексїі, станов-
лення все складніших видів цього психічного утворення відбувається 
у нерозривній єдності.  

Найвищим рівнем розвитку рефлексії є екзистенційна рефлексія, яка 
здійснює осмислення людиною не окремих аспектів свого життєвого по-
ля, а життя у цілому, в тому числі його ключових ціннісно-смислових 
конструктів. Рефлексія, зокрема екзистенційна, детермінує активізацію 
смисложиттєвого пошуку, ціннісних і смисложиттєвих орієнтацій осо-
бистості у критичні або лімінальні періоди її життя. На лімінальних ета-
пах життєвого шляху після логічного завершення певної частини життє-
вої історії людини саме творення особистістю власних екзистенцій свого 
буття сприяє виробленню нею перспективного проекту самоздійснення 
на наступному життєвому етапі. Рефлексивне осмислення і подальше 
творення людиною авторського життєвого проекту визначає інтеграцію 
її життєвої активності у різних сферах буття й концентрацію життєвої 
енергії на досягненні стратегічних життєвих цілей.  

У віковому аспекті сензитивним періодом розвитку екзистенційної 
рефлексії, смисложиттєвого пошуку і проектування людиною свого 
життя є юнацький вік. У цьому лімінальному періоді особистість із на-
буттям громадянської та соціальної зрілості вперше набуває можливості 
самостійно здійснювати свої життєві вибори. У дослідженнях сучасних 
учених підкреслюється думка про те, що саме екзистенційна рефлексія в 
юнацькому віці є засобом самопроектування і самореалізації людини в 
різних модусах життя: професійному, сімейному, приватному та ін.  

Водночас подальшої розробки у теорії та практиці психологічної 
науки потребують такі аспекти досліджуваної проблеми, як взаємо-
зв’язок рефлексії та проектування життєвого шляху особистості на рі-
зних вікових етапах, зміст, структура екзистенційної рефлексії, роль і 
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місце цього психічного утворення у процесах екзистенційного зрос-
тання особистості, вплив екзистенційної рефлексії у сензитивному 
періоді її розвитку, юнацькому віці на конструювання особистістю 
свого буття у різних вимірах життєвого часу і простору.  
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О. Гріньова 
Вплив рефлексії на проектування життєвого шляху особистості 
У статті досліджується проблема впливу рефлексії на проектування 

життєвого шляху особистості. Висвітлено наукові позиції сучасних 
вчених щодо інтерпретації феномена рефлексії. Проаналізовано взає-
мозв’язок рефлексії та життєвого проекту особистості. Розглянуто 
вплив екзистенційної рефлексії на осмислення людиною власного 
буття та проектування своєї життєвої перспективи. Автор статті ро-
бить висновок, що проблемі рефлексії у фаховій літературі приділя-
ється значна увага, однак у роботах більшості психологів рефлексія 
розглядається як складний психічний феномен, що дає можливість 
особистості вийти за межі індивідуального буття, нівелювати вплив 
соціальних стереотипів і здійснити авторське конструювання свого 
життєвого шляху. Розвиток процесів життєпроектування й рефлексїі, 
становлення все складніших видів цього психічного утворення відбу-
вається у нерозривній єдності. Найвищим рівнем розвитку рефлексії є 
екзистенційна рефлексія, яка здійснює осмислення людиною не 
окремих аспектів свого життєвого поля, а життя у цілому, в тому чис-
лі його ключових ціннісно-смислових конструктів. У віковому аспек-
ті сензитивним періодом розвитку екзистенційної рефлексії, смисло-
життєвого пошуку і проектування людиною свого життя є юнацький 
вік. У цьому лімінальному періоді особистість із набуттям громадян-
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ської та соціальної зрілості вперше набуває можливості самостійно 
здійснювати свої життєві вибори. 

Ключові слова: рефлексія, екзистенційна рефлексія, життєвий про-
ект, смисл життя, особистість.  

 
O. Hrynova 

Impact of Reflection on Designing Individual Life Path 
The problem of influence of reflection on personality’s life design is re-

searched in the article. Points of view of modern scientists for reflection as 
psychological pohenomenon are represented. An interrelation of reflection 
and personality’s life design is analyzed. An influence of existential reflec-
tion on sense-of-life search of human and personality’s design of own life 
perspective is considered. The author concludes that much attention is paid 
to the problem of reflection in scientific literature, but in the works of most 
of psychologists reflection is considered as a complex psychological phe-
nomenon that allows a personality going beyond individual existence, neu-
tralizing the impact of social stereotypes and designing life path. The de-
velopment of life design processes and reflextion, becoming more and 
more complex forms of mental formation occurs in the indissoluble unity. 
The highest level of reflection is an existential reflection that makes a man 
understand not certain aspects of the life field but the life in the whole, in-
cluding its key value-semantic constructs. In the age aspect the sensitive 
period of existential reflection development, search for life purposes and 
design of person’s life is adolescence. In this liminal period a person for 
the first time gets an opportunity to exercise independently their life choic-
es as well as to acquire citizenship and social maturity. 

Key words: reflection, existential reflection, life design, sense of life, 
personality.  
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