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В статье приведены основные теоретические наработки исследования личностных факторов   
становления жизненных стратегий інтелектуально одаренными студентами через осознание ценност-
ных ориентаций личности.
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In this article are introduced the main theoretical groundworks of personal factors of the gifted children’s  life 
strategies formation by means of understanding of their personal values. 
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Життєві стратегії належать до особливого класу орієнтацій особистості. Їх виділяють за 
характером життєвої активності, що ініціюється ними. Це надситуативні та інтег-раційні, що 
мають здатність підніматися над рівнем конкретної життєвій ситуації і утримувати цілісне 
уявлення, довготривалі та перспективні (розраховані на тривалий термін і очікувані в пер-
спективі) орієнтації особистості.

Життєва стратегія – це соціальна, культурна і психологічна проекція індивіда на власне май-
бутнє. Важливою передумовою вибору життєвої стратегії є забезпеченість особистості комплек-
сом психологічних ресурсів, у тому числі, системою ціннісних орієнтацій, необхідних для побу- 
дови альтернатив вибору. Життєва стратегія, як індивідуальний спосіб конструювання і реаліза-
ції людиною життєвих цілей, визначає ставлення людини до себе, діяльності, інших людей [5]

Як оптимальну життєву стратегію Н. О. Абульханова-Славська називає таку, за якої лю-
дина співвідносить власні можливості зі життєвими завданнями, при цьому постійно розви-
ваючи потенціал. Людина встановлює відповідність життєвих інтересів і умов життя на осно-
ві критеріїв, що обираються нею або отримуваних ззовні [1]. 

Окрім стратегічного рівня, в системі орієнтування особистості присутній тактичний 
(оперативний) рівень уявлень ситуативними, частковими та короткочасними орієнтаціями. 
Разом з перспективними орієнтаціями «від сьогодення до майбутнього» можливі ретроспек-
тивні орієнтації «від сьогодення до минулого». Спрямованість в минуле, переживання і при-
гадування минулого характерні для особливого типу рефлексивної діяльності – ретроспек-
тивного орієнтування [9].

К. О. Абульханова-Славська відмічає, що принциповою стороною життєвої стратегії є 
питання співвідношення типу особистості зі способом життя, у зв’язку з чим виділяються два 
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критерії життєвих стратегій – внутрішній і зовнішній. До внутрішнього критерію відноситься 
міра активності і самостійності особистості в побудові власного життя. Зовнішнім критерієм 
виділення життєвих стратегій є об’єктивні вимоги соціальної реальності [1].

Ю. М. Рєзніком запропонована наступна модель формування життєвої стратегії, що міс-
тить такі етапи [10]:

1. Вихід у рефлексивну позицію і прийняття установки щодо формування майбутнього 
власного життя. Для реалізації установки на формування майбутнього необхідна проспектив-
на рефлексія − рефлексія, передуюча і підготовча до майбутньої діяльності і життєдіяльнос-
ті,  здатність мислення уявляти можливі події, вчинки та можливі наслідки цих подій і дій. 
Рефлексія в єдності ретроспективної і проспективної складових здійснює аналіз актуальних 
життєвих обставин, умов формування бажаного майбутнього, наявних життєвих здібностей. 
Процес усвідомлення, тобто, рефлексія власного життя, робить можливим послідовне емо-
ційно-когнітивне відображення актуального життєвого шляху у його загальному ціннісно-
світоглядному аспекті [10]. 

2. Вибір та прийняття людиною ціннісних орієнтацій. Індивідуальна ієрархія життєвих 
цінностей особистості слугує важливим фактором життєвих виборів протягом усього жит-
тєвого шляху людини. Цей етап пов’язано з формуванням світогляду особистості, виражає її 
вподобання та прагнення, виражається у процесі вибору життєвої стратегії. За рефлексією, 
прийняттям установки формування життєвої стратегії, вибором ціннісних орієнтацій необ-
хідно самовизначення людини в діяльнісних позиціях: цілепокладання, планування, проекту-
вання і здійснення відповідного комплексу вчинків і дій [10].

3. Цілепокладання як процес постановки мети (образу бажаного майбутнього). Відбува-
ється усвідомлення образу майбутнього для досягнення якого спрямовано зусилля і дії осо-
бистості. Ієрархія цінностей, світогляд, усвідомлення власних можливостей і умов діяльнос-
ті, будуть визначати кінцеву мету життєвої стратегії [10].

4. Планування або конструювання системи подій для досягнення бажаного майбутньо-
го. Для цього етапу характерно побудова системи кроків з реалізації життєвої мети. Для до-
сягнення мети особистістю здійснюється ряд життєвих кроків, а для ефективної життєвої 
стратегії особистості характерна наявність каузальних (причинних і цільових) зв’язків між 
подіями, так як вони визначає зв’язок минулого, теперішнього і майбутнього. На цьому етапі 
відбувається вибір способу ефективного подолання життєвих труднощів, способу поведінки 
і прийняття рішення в ситуації конфлікту, а також у ситуації життєвих змін, що, значною 
мірою, визначає організацію життєвого шляху і наступні зміни життєвої стратегії; для актив-
ного процесу формування життєвої стратегії особистості характерного способу подолання 
конфлікту або життєвих труднощів. Людина активно змінює своє оточення, при творчому 
розвитку відбувається пошук і опанування нових галузей життя, що збагачує особистість і 
розвиває життєву стратегію [10].

5. Створення структурного плану майбутнього життєвого шляху як результат. Цей план 
може бути представлений системою життєвих подій (значущих життєвих точок), що повинні 
здійснюватися у майбутньому [10].

У сформованої життєвої стратегії план подій має протяжність часової перспективи до 
старості. У ньому досягнення одних цілей не суперечить досягненню інших, часова спрямова-
ність у майбутнє. Цей план є описом способу реалізації життєвої мети. Орієнтуючись на цін-
ності і завдяки самоактуалізації творчого потенціалу молода людина визначається зі страте-
гіями проектування подальшого життєвого шляху. Процес побудови, вибору та усвідомлення 
особистістю стратегій життєтворчості відбувається у такій послідовності етапів або стадій [2]: 

1. Вибір умов існування – усталених та ситуативних, реальних та віртуальних, тобто, 
усвідомлення власного актуального життєвого середовища. 

2. Вибір ціннісної системи: власних мрій, надій, міфів та кумирів, які діють на підсвідо-
мому рівні; життєвих пріоритетів, цілей, цінностей та ідеалів, що діють на свідомому рівні; 
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процесу формування загального ціннісно-світоглядного аспекту, який базується на ціннісній 
системі, тобто, формування особистісної картини світу.

3. Усвідомлення свого життєвого призначення та тієї чи іншої мети життя, власних прагнень 
до самореалізації, того, що насправді бажано отримати від життя, тобто, життєвої орієнтації.

4. Системи конкретних особистісних мотивів, потреб і інтересів, що стосуються інших 
людей і визначаються конкретними ситуаціями, суб’єктивних очікувань і претензій, тобто, 
безпосередніх стимулів діяльності.

5. Процесу зіткнення домагань та очікувань, мрій та надій із реальними можливостями, 
з вольовими та іншими психологічними характеристиками особистості.

6. Життєвої перспективи, побудови на її основі життєвих планів і намірів, проектування 
власної життєвої програми та життєвого сценарію, вибір життєвих стратегій і формування 
більш адекватних і більш активних альтернативних моделей поведінки у напрямку далеко-
сяжних стратегій, що сприяють виходу за межі повсякденного існування і кращому вибору 
життєвих варіантів, тобто, конкретизації життєвих планів.

7. Вибір методів реалізації побудованих планів і намірів, що припускає наявність в осо-
бистості здатності адекватно реагувати на життєві ситуації і проблеми, вміння правильно оці-
нювати і коригувати їх відповідно до змін умов існування і системи цінностей.

Стратегії, які молоді люди обирають у процесі проектування власного життєвого шляху, 
актуально розглядати спираючись на теорію В. О. Моляко, який визначає наступні стратегії 
творчого конструювання як: стратегія аналогізування, реконструювання, комбінування, спон-
танна та універсальна стратегії [8]. Теорія стратегіальної творчості доцільна при дослідженні 
питань життєтворчості, оскільки проектування життєвого шляху це цілеспрямована творча 
дія, ідейна розробка майбутніх подій, план життя, що створюється згідно тих чи інших жит-
тєвих орієнтацій, цінностей та інших факторів. Для молоді важливим є знання цих факторів 
на початку становлення стратегій лінії буття. 

На становлення життєвої стратегії впливають фактори, що визначають який тип жит-
тєвої стратегії обере особистість. У кожної людини є власні плани, цілі, установки, уявлення 
про те, чого вона хоче досягти у житті, тобто, те, що складає стратегію життя, і на них безпо-
середньо чи опосередковано здійснює вплив багато чинників.

Ми досліджуємо такі чинники, що за нашою гіпотезою мають більший зв’язок з вибором 
життєвої стратегії, а саме, ціннісні орієнтації особистості та інтелектуальна обдарованість. 

Одним із основних чинників, ядром життєвої стратегії є цінності особистості. Ціннісні 
орієнтації відображають особистісну значущість соціальних, культурних, моральних ціннос-
тей, зумовлюють ціннісне ставлення до дійсності. Цінності регулюють спрямованість, міру 
зусиль, визначають мотиви і цілі діяльності людини. В ціннісній орієнтації акумулюється 
життєвий досвід людей. Наявність усталених ціннісних орієнтацій свідчить про зрілість лю-
дини, як особистості. Вони є індикатором ієрархій переваг, які людина надає матеріальним чи 
духовним цінностям у процесі життєдіяльності. 

Ціннісна орієнтація, сформована на рівні переконань, адекватно проявляється в реаль-
ній поведінці й діяльності людини. Реалізація цінностей веде як до внутрішньо особистісної 
інтеграції шляхом самоприйняття та свідомого розв’язання конфліктів, так і до соціальної 
інтеграції через співробітництво та актуальну продуктивну (з елементами творчості) діяль-
ність. Наявність такої ціннісної системи є чинником специфічної організації особистістю 
власного соціального простору та соціально-психологічного часу, що, у свою чергу, сприяє 
подальшому втіленню цих цінностей. Серед факторів, що впливають на проектування жит-
тєвої стратегії молоді можна виділити цінність сім’ї, адже умови, в яких виховується молода 
людина визначає життєвий шлях особистості. Батьківська підтримка автономності, емоційна 
залученість і структурованість вимог веде до позитивного формування життєвої стратегії [1].

Психологічний аналіз обдарованості дає підстави стверджувати, що обдарованість – це 
комплексне явище психіки людини, що містить єдність інтелекту, творчості і мотивації, коли 
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інтелектуальні здібності перевищують середній і високий рівні, творчість проявляється у но-
вому і оригінальному підході до розв’язання проблем і завдань, а стосовно мотивації, – це 
єдність емоційно-вольових якостей: інтересу до певної діяльності і настирливість у досягнен-
ні мети. Обдарованою, талановитою молоддю можна назвати ті особистості, які, за оцінкою 
фахівців, через видатні здібності демонструють високі досягнення.

І. В. Львова виокремлює чотири групи особистісних якостей творчо-обдарованої осо-
бистості [6]: 

1. Світоглядні якості: активна життєва позиція, оптимізм, гармонійність, гуманність, 
відданість своїм ідеалам і принципам, високе почуття обов’язку, патріотизм, високий рівень 
розвитку естетичних почуттів, прагнення до процесу творчості, відкриттів, духовного зрос-
тання, самопізнання, самовираження тощо.

2. Ціннісні якості: доброзичливість, тактовність, щирість, працьовитість, милосердя, то-
лерантність (терпимість до інших людей), критичність.

3. Інтелектуальні якості: далекоглядність (вміння прогнозувати події, вчинки, дії), до-
питливість, спостережливість, почуття гумору, гнучкість розуму (здатність до прийняття 
адекватних рішень, залежності від ситуації), варіативність мислення, незалежність і самостій-
ність думки, високий рівень розвитку інтуїції, ерудованість, захопленість змістом діяльності, 
здатність до аналізу і синтезу, оригінальність, метафоричність мислення, ініціативність.

4. Вольові якості: цілеспрямованість, наполегливість, сміливість, вміння доводити роз-
почату справу до кінця, здатність до самоствердження, витримка, мужність і стійкість (здат-
ність переносити життєві поразки та негаразди), неабияка енергійність, впевненість у собі. 
Перераховані особистісні особливості та якості, на нашу думку, є якостями, що повноцінно 
розвивається. Ці якості, вважає І. В. Львова, виявляються на фоні особливо тонких, чутливих, 
рухливих та яскравих проявів емоційної сфери людини [6]. 

Необхідною умовою створення цілісної картини власного життєвого шляху є підви-
щення здатності молоді до прийняття, переживання і виходу із кризових станів, таких, що є  
наслідком основних життєвих конфліктів: між основним життєвим мотивом, системою цілей 
і недостатніми можливостями соціального середовища, між звичною системою діяльності 
особистості і вимогами цього середовища, між домаганнями та очікуваннями, психологіч-
ними й інтелектуальними характеристиками особистості і реальними умовами соціального 
середовища, між невизначеністю майбутнього, впливами з боку суспільства. 

Важливою умовою підвищення активності студентської молоді у процесі становлення 
стратегій життєвого шляху є актуалізація рефлексії процесу зіткнення домагань та очікувань 
із реальними можливостями середовища і власним потенціалом особистості. Процес само-
актуалізації особистості є неможливим поза рамками життєвого простору. Він також є утруд-
неним без інтелектуальної творчості.

Таким чином, наше дослідження чинників вибору життєвих стратегій інтелектуально 
обдарованої студентської молоді продовжується і на певному етапі ми починаємо розроб- 
ляти типологію стратегій, програму емпіричного дослідження, програму діагностики життє-
вих стратегій.
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