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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Пріоритетним завданням на сучасному етапі 

інтеграції України до європейського та світового співтовариства є становлення 

цілеспрямованої, активної, впевненої у своїх силах особистості, яка здатна адаптуватися 

до нових соціально-економічних умов, а також використовувати конструктивні стратегії 

подолання труднощів на життєвому шляху. Особливе значення в наш динамічний час 

надається вмінню бути суб'єктом життєдіяльності, приймати активну участь у побудові 

власного життєвого шляху та бути відповідальним за власний життєвий вибір. Відтак, 

сучасна молода людина постає перед необхідністю максимального використання 

індивідуально-особистісних ресурсів у становленні та розвитку ефективних життєвих 

стратегій, зокрема, власного інтелектуального потенціалу. Вагомого значення у 

становленні життєвих стратегій особистості мають основні функції інтелектуального 

компоненту, а саме: адаптаційна, розвивальна, орієнтувальна, прогностична та 

перетворювальна. 

У процесі теоретичного аналізу ми виявили, що у психологічній науці окреслена 

нами проблематика життєвих стратегій особистості займає важливе місце. У наукових 

доробках Пилипенко Н.Г. була розкрита система знань про сутність та структурно-

функціональні особливості життєвих стратегій студентської молоді. О. В. Васильєва 

дослідила структуру життєвої стратегії, а значущі для формування життєвих стратегій 

духовні та ціннісно-смислові аспекти самосвідомості особистості висвітлені у працях І. 

Д. Беха, М.В. Савчина, І. С. Булах. 

Однак, проблема ролі інтелектуального компонента у процесі становлення 

життєвих стратегій молоді залишається не розкритою, тому зважаючи на соціальну 

значущість та недостатнє наукове вивчення зазначеної проблеми ми вибрали тему 

дослідження: «Особливості інтелектуального компоненту у становленні життєвих 

стратегій молоді». 

Мета роботи полягає дослідженні ролі інтелектуального компонента у 

становленні життєвих стратегій молоді. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати психологічні теорії індивідуальних форм організації 

особистістю життєвого шляху, та вивчити роль інтелектуального компонента у 
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конструюванні людиною поточного і майбутнього життя. 

2. Підібрати психодіагностичний інструментарій та емпірично дослідити 

психологічні особливості розвитку інтелектуального компонента життєвих стратегій у 

юнацькому віці. 

3.   Розробити методичні рекомендації, які спрямовані на активізацію 

інтелектуальних здібностей та підвищення ефективності життєвих стратегій молоді. 

В основу дослідження покладено гіпотезу про наявність взаємозв’язку між 

особливостями функціонування інтелектуального компонента та життєвими стратегіями 

молоді. 

Об’єкт дослідження – життєві стратегії у юнацькому віці. 

Предмет дослідження - вплив інтелектуального компонента на становлення 

життєвих стратегій молоді. 

Методи дослідження. теоретичні - аналіз,  систематизація наукової літератури з 

проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, опитування, констатувальний 

експеримент, а також психодіагностичні методики: «Тест смисложиттєвих орієнтацій» 

Д. О. Леонтьєва (адап. версія тесту «Ціль в житті» Дж. Крамбо, Л. Махоліка); методика 

«Здатність до прогнозування» Л. О. Регуш; методика «Тест структури інтелекту» Р. 

Амтхауера (адап. Л. А. Ясюкової);  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що обґрунтовано сутність 

понять «інтелектуальний компонент життєвої стратегії» та «життєва стратегія молоді» в 

контексті індивідуальних форм організації особистістю життєвого шляху; визначено 

структурні компоненти (інтелектуальний, мотиваційно-ціннісний, емоційний, 

регулятивно-поведінковий, практичний та компонент ресурсних можливостей) 

життєвих стратегій молоді; виділено змістові конструкти (рефлексивний, вербальний, 

прогностичний) інтелектуального компонента;  розширено та уточнено змістовий 

контекст понять «рефлексивні», «вербальні» та «прогностичні здібності» у зв’язку з 

процесом підвищення ефективності життєвих стратегій молоді. 

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів,  

висновків, списку використаних джерел та  додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА У СТАНОВЛЕННІ  ЖИТТЄВИХ  

СТРАТЕГІЙ  МОЛОДІ 

1.1. Психологічний аналіз теорій індивідуальних форм організації 

особистістю життєвого шляху в зарубіжній та вітчизняній психології 

На наш погляд, необхідно виокремити та проаналізувати психологічні 

дослідження у яких розкрита проблема життєвого шляху особистості. Психологію 

життєвого шляху особистості у своїх наукових працях вивчали К. О. Абульханова-

Славська, В.О. Татенко  та ін. 

К. О. Абульханова Славська стверджує, що людина здатна до здійснення життєвої 

стратегії лише як суб’єкт власного життя. При такому підході, людина отримує змогу 

інтегрувати та реалізовувати власні здібності, узгоджувати власні можливості та 

поставлені цілі, систему особистісних якостей з об’єктивними умовами та обставинами. 

Як суб’єкт життя людина виступає творцем власної життєвої стратегії, проявляючи 

таким чином індивідуальний характер свого життя, його неповторність. В реалізації 

індивідуальної життєвої стратегії особистість втілює власний життєвий задум, що 

відповідає її прагненням та здібностям [1]. 

Сучасний український вчений В. О. Татенко в межах суб’єктно-вчинкової 

парадигми вивчив і обґрунтував поняття “суб’єкт життя” та запропонував критеріальну 

модель суб’єктності. Згідно з розумінням вченого, бути суб’єктом свого психічного, 

душевно-духовного життя означає: 

1) воліти бути людиною, усвідомлювати свою суб’єктну місію і прагнути її 

реалізації, тобто мати усвідомлену інтенцію до власне людського способу життя;  

2) хотіти і прагнути реалізації власних потенцій і використання своїх 

можливостей, розкриття власне людського, особистісного в собі; 

3) самовизначатись у часі, внутрішньому та зовнішньому просторі свого життя, 

усвідомлюючи відповідальність за прийняті рішення і власні дії; 

4) бути спроможним творити нові змісти та форми власного буття, бути здатним 

до актуалізації власних потенцій та інтенцій у практичній діяльності; 

5) постійно здійснювати рефлексію свого внутрішнього світу, а також бути 

здатним до адекватної оцінки результатів своїх творінь, скоєного та вдіяного;  
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6) набувати досвід людського буття та нарощувати людські якості, здійснюючи 

інтеграцію їх у власне життя;  

7) бути спроможним до самоперевершування, здійснюючи проектування нових 

форм та змістів набутого індивідуального досвіду [25]. 

Далі перейдемо до аналізу західних підходів до проблеми організації життєвого 

шляху особистості.  

У західній психологічній науці теоретичним підґрунтям досліджуваної нами 

проблеми є наукові розробки, З. Фройда, К. Г. Юнга, А. Маслоу, В. Франкла та ін. 

Як загальний детермінуючий принцип життєдіяльності людини З. Фройд 

розглядав принцип задоволення-незадоволення, який керує психікою. За цим 

принципом, життя людини може розвиватися двома шляхами: прагненням до щастя, що 

проявляється у переживанні сильного почуття задоволення й униканням болю та 

незадоволення, якщо перший шлях з певних причин виявляється неможливим для 

людини [30]. 

В концепції К. Г. Юнга детально розглядається питання смислу життя. Саме 

розуміння смислу життя, на думку вченого, має вирішальне значення у виборі людиною 

власного життєвого шляху та забезпечує можливість реалізації життєвого призначення. 

На шляху пошуку життєвого смислу людина стикається із небезпекою відчуження від 

справжнього смислу свого життя через занурення у зовнішні, соціально надані смисли 

[35]. Неспроможність людини своєчасно це усвідомити може призвести до втрати 

можливості самостійно приймати рішення й спрямовувати власне життя, несвідомо 

підкорюючись суспільно заданим стереотипам [35].   

Наступний аспект, який, на нашу думку, розширить розуміння феномена 

становлення життєвих стратегій особистості - це процес функціонування її потреб.  

Згідно з положеннями гуманістичного підходу А. Маслоу, поведінку людини слід 

розглядати з позиції функціонування п’яти базових потреб: фізіологічних потреб, 

потреби в безпеці, потреби в приналежності та любові, потреби у визнанні та потреби у 

самоактуалізації. Відповідно, поведінка людини скеровується саме тією потребою, яка є 

актуальною. Вчений стверджував, що будь-яка мета або поведінковий акт людини 

мають значення лише тоді, коли вони пов’язані з тією чи іншою потребою. 

А. Маслоу вивчав феномен консолідації усієї поведінкової активності людини, її 
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інтересів та намірів навколо потреби, яка на певному відрізку часу є тотально 

незадоволеною. Потреба в самоактуалізації, прагнення людини до самоздійснення, 

реалізації власних потенціальних можливостей з'являється в людини, як правило, лише 

тоді, коли задоволені потреби нижчих рівнів [13].  

В категоріально-понятійному апараті вивчення проблем життєвого шляху 

особистості, дефініція “життєва стратегія” стоїть поряд із такими поняттями як життєва 

перспектива, часова перспектива, суб’єктивний образ майбутнього, життєва програма, 

життєвий проект, стиль життя, життєвий сценарій тощо. У зв’язку з тим, постає 

необхідність у детальному розгляді деяких вище наведених понять.  

Так, Л. К. Франк пропонує термін “часова перспектива”, під яким розуміє існуючу 

в даний момент часу сукупність уявлень особистості про своє психологічне майбутнє і 

психологічне минуле. Часову перспективу важливо враховувати при розгляді таких 

феноменів, як рівень домагань, настрій, конструктивність, ініціативність людини .  

Е. І. Головаха розглядав феномен життєвої перспективи, як “цілісну картину 

майбутнього у складному суперечливому взаємозв’язку подій, які програмуються та 

очікуються, з якими людина пов’язує соціальну цінність та індивідуальний сенс свого 

життя” [10, c. 23].  

Розглядаючи умови та особливості побудови людиною життєвого шляху, Е. Берн 

вживає поняття життєвого сценарію, під яким розуміє план життя, що починає 

складатися ще в дитинстві під впливом батьків. Сценарій виступає сильним 

психологічним зарядом, який “спрямовує людину назустріч долі й, інколи, позбавляє 

можливості здійснювати вибір самостійно” [10]. 

Отже, поняття, які вживаються зарубіжними та вітчизняними вченими для 

позначення феноменів структурування та організації людиною власного життя можна 

поєднати за наступними спільними характеристиками: 

1) свідоме ставлення до життя (життєва програма, часова перспектива, 

транспектива, особистісна репрезентація життєвого шляху, життєва перспектива);  

2) переважання несвідомих чинників організації власного життя (життєвий 

сценарій, життєвий стиль);  

3) функція регулювання та детермінації поведінки (часова перспектива, 

транспектива, життєва перспектива, особистісна репрезентація життєвого шляху, 
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життєва програма, сценарій життя, стиль життя).  

Далі зупинимося більш детально на основних підходах до вивчення категорії 

життєвої стратегії та розкриємо її психологічний зміст. 

Суттєвий вклад у розуміння проблеми становлення та реалізації життєвих 

стратегій внесли праці К. О. Абульханової-Славської, О.С. Васильєвої [1; 8] та ін. 

У психологічній науці основним фундаментальним теоретичним дослідженням 

проблеми життєвих стратегій особистості є концепція К. О. Абульханової-Славської. 

Вчена запропонувала й здійснила ретельний психологічний аналіз поняття “життєва 

стратегія”, а також розробила багатокомпонентну теорію стратегій життя, в якій 

розглядається їх сутність, типологія, структурні компоненти та проблеми побудови. 

Життєву стратегію дослідниця розглядає, як універсальний спосіб самоздійснення 

особистості, як принципову здатність особистості до поєднання власної індивідуальності 

з умовами життя, до її відтворення та розвитку, що реалізується у різних життєвих 

умовах та обставинах [1].  Дослідниця розрізняє психологічну, особистісну і життєву 

перспективу. Під психологічною перспективою розуміється здатність людини свідомо, в 

уяві передбачати майбутнє, прогнозувати його. Особистісна перспектива включає 

готовність до майбутнього в теперішньому, настановлення на майбутнє. Життєва 

перспектива – це сукупність обставин і умов життя, які створюють можливості для 

оптимального життєвого просування особистості. Наявність і розвиненість життєвої 

стратегії – найважливіший показник того, наскільки людина стала суб’єктом власного 

життя [1]. 

Таким чином, базовим параметром формування життєвої стратегії є активність 

особистості, яка реалізується в ініціативності та відповідальності особистості по 

відношенню до власного життя. Спираючись на основні положення теорії 

К. О. Абульханової-Славської, можна стверджувати, що вагома роль у процесі 

становлення життєвих стратегій належить когнітивній сфері людини і вмінню 

оптимально використовувати власні здібності.  

У наукових розробках О. С. Васильєвої та Є. О. Демченко життєва стратегія 

трактується як спосіб буття, система цінностей та цілей, реалізація яких дозволяє 

зробити життя найбільш ефективним. Життєва стратегія розкривається вченими як 

мистецтво організації власного життя, головною метою якого, є пошук та здійснення 
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індивідуального смислу. Основними показниками ефективності стратегії життя 

особистості виступають задоволеність життям і психічне здоров’я [8]. 

Отже, спираючись на основні концептуальні положення розглянутих підходів ми 

пропонуємо наступне визначення життєвої стратегії: індивідуальний, творчий та 

свідомий спосіб організації людиною власного життя, а також конструювання образу 

бажаного майбутнього в широких часових межах, яке спирається на здатність до 

прогнозування, відповідає когнітивно-ціннісним характеристикам і здібностям людини 

та співвідноситься з її життєвими умовами та обставинами. 

Узагальнюючи результати теоретичного аналізу наукових підходів до проблеми 

життєвих стратегій, можна говорити про наступні їх особливості: 

1. Основними характеристиками життєвої стратегії особистості є суб’єктність 

(реалізується в активності, творчості та відповідальності людини), високий рівень 

усвідомленості, цілеутворення, довгостроковість, соціальність. 

2. Основою побудови життєвої стратегії виступають: життєві принципи, цінності 

та смисли особистості; життєва позиція (концепція життєтворчості) особистості; 

структура життєвих цілей.  

3. Життєва стратегія є відкритою та динамічною системою загальних уявлень 

особистості про власне життя й визначає перспективи її розвитку. 

Таким чином, життєва стратегія, виступаючи інтегративною характеристикою 

особистості, а також, індивідуальним способом організації особистістю власного 

життєвого шляху, відкриває можливості для досить широкого вивчення особистості з 

точки зору її активності, творчості, ціннісно-смислової сфери, цілепокладання, 

особистісної зрілості, а також здібностей людини.  

 

1. 2. Особливості соціальної та психологічної готовності молоді до вибору 

життєвих стратегій 

У своїй роботі ми виходимо з того, що соціальні та психологічні особливості 

молоді студентського віку визначають її готовність до вибору життєвих стратегій. Ми 

вважаємо, що саме цей віковий період є актуальним з точки зору оформлення 

перспектив майбутнього, оскільки відкриває найбільші можливості для узгодженого 

усвідомлення особистістю себе, своїх потреб, бажань та можливостей.  
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Багато дослідників хронологічно визначають молодість в межах від 17-18 до 27-28 

років (період юності та ранньої дорослості) [14]. 

Відповідно до періодизації вікового розвитку в онтогенезі, запропонованої 

В. І. Слободчиковим, молодість знаходиться в межах від 19 до 28 років. За періодизацією 

Д. Б. Бромлея, молодість припадає на періоди пізньої юності (15-21 рік) та ранньої 

дорослості (21-25 років). При цьому, у віковій психології початковою фазою молодості 

досить часто називають пізню юність [19]. Цей погляд поділяємо і ми, орієнтуючись у 

нашому дослідженні на вікову категорію молоді від 17 до 22 років (пізня юність). 

На нашу думку, становлення життєвих стратегій молоді має ряд психологічних 

особливостей, які визначаються, передусім, якісними новоутвореннями у розвитку 

особистості. Тому, детально розглянемо психологічні характеристики віку молодості з 

точки зору можливостей, які відкриваються для становлення життєвих стратегій 

особистості.  

Молодість – це час професійного та життєвого самовизначення, смислоутворення, 

зростання особистісної відповідальності перед суспільством, досягнення юридичної та 

громадянської зрілості, розширення самостійності, свободи вибору, формування в якості 

суб’єкта суспільних відносин, визначення особистої громадянської позиції, свідоме 

формування суб’єктивного ставлення до навколишнього світу тощо [19]. 

Молодість є сенситивним періодом для розвитку самосвідомості. В цей час 

відбувається відкриття себе через усвідомлення власних якостей, здібностей, потенціалу, 

інтересів, цінностей, ідеалів, прав та обов’язків; усвідомлення себе як дорослої людини, в 

якості суб’єкта діяльності. Молода людина починає самостійно приймати смисложиттєві 

рішення, розробляти та реалізовувати життєві плани та життєву стратегію, переходить 

від пізнання світу до його активного перетворення. 

Пізня юність виступає важливим етапом вдосконалення інтелектуальних 

здібностей. В цей період активно розвивається теоретичне, абстрактне мислення, 

здатність до узагальнення. В період 18-25 років спостерігаються найбільші показники 

інтелектуального розвитку [19]. В молодості людина демонструє найбільшу здатність до 

творчої діяльності, максимальну працьоздатність, здатність оволодівати складними 

способами інтелектуальної діяльності у різних життєвих сферах [20].  

Суттєво зростає здатність вирішувати життєві завдання: розвивається вміння 
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формулювати питання, що сприяють вирішенню проблеми, включати окремі завдання у 

більш загальні, що забезпечує можливість оптимального їх розв’язання. Відбувається 

інтенсивне формування молодої людини в якості суб’єкта пізнання, спілкування і праці. 

Пізній юнацький вік відзначений з`ясуванням головної життєвої мети, яка втілює 

собою загальну орієнтацію особистості на самоствердження та самореалізацію і, яка 

здатна стимулювати молоду людину до мобілізації особистісних сил на тривалий період.  

Таким чином, процес вибору та становлення життєвих стратегій молоді 

безпосередньо пов'язаний з вирішенням соціально-психологічних завдань даного 

періоду. Змістовно-функціональні особливості життєвих стратегій молоді, на наш 

погляд, визначатимуться тим, в який саме спосіб ці завдання будуть вирішуватися 

молодою людиною.  

Результати дослідження О. В. Посацького щодо особливостей образу 

майбутнього в юнацькому віці свідчать про те, що в юності майбутнє переживається як 

гостра проблема, оскільки молода людина усвідомлює усі суперечності між тим, що є 

суб’єктивно бажаним й тим, що є можливим, з точки зору об’єктивної реальності [15].  

Як вказує Т. М. Титаренко, в юнацькому віці з'являються складні переживання 

загальної невизначеності. Серед випускників загальноосвітньої школи постає проблема 

професійної дезорієнтованості, невпевненості в собі та незадоволеності собою. Ці 

проблеми виступають головним змістом життєвої кризи в юнацькому віці [26]. 

Особливої уваги заслуговує дослідження особливостей Я-концепції юнаків 

різного віку, проведене зарубіжними вченими. Так у віці від 16 до 18 років людина у 

самосприйманні набуває здатності бути незалежною від зовнішніх стандартів. У неї 

з'являються власні уявлення щодо значущих сторін життя, вона стає здатною оцінювати 

себе та навколишній світ з точки зору внутрішніх стандартів. 

Вагомим внеском у висвітлення питання соціальної та психологічної готовності 

молоді до вибору життєвих стратегій виступають погляди І. Г. Єрмакова та 

Д. О. Пузікова, які вважають юність періодом оформлення життєвої стратегії 

особистості. Вчені зазначають, що в в цей період відбувається вдосконалення здатності 

цілепокладання та планування. Суттєву роль у цьому процесі відіграє прогнозування, яке 

складається з оцінки перспектив, врахування вірогідності та висування гіпотез [11; 18].  

Зауважимо, що однією з найбільш суттєвих характеристик юнацького віку є 
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нерівномірність в індивідуальному розвитку особистості, тобто незбіг у часі моменту 

настання біологічної, соціальної, когнітивної та емоційної зрілості.  

На наш погляд, у визначенні психологічних особливостей становлення життєвих 

стратегій молоді важливо враховувати цю диференціацію, оскільки міра оформленості 

життєвої стратегії та дієвість її структури значною мірою залежатиме від того, який саме 

варіант індивідуального розвитку має конкретна особистість. Іншими словами, 

досягнення зрілості, у тій чи іншій сфері, сприятиме формуванню певних характеристик 

життєвої стратегії, тоді як, недостатня зрілість тієї чи іншої сфери – буде уповільнювати 

цей процес. 

Отже, підсумуємо, які саме психологічні можливості надає пізній юнацький вік 

процесу становлення життєвої стратегії. 

Ми зупинилися на розумінні життєвої стратегії, як індивідуального, творчого та 

свідомого способу організації людиною власного життя, а також конструюванні образу 

бажаного майбутнього в широких часових межах, яке спирається на здатність до 

прогнозування, відповідає когнітивно-ціннісним характеристикам та здібностям людини 

і співвідноситься з її життєвими умовами та обставинами. Тобто, становлення життєвої 

стратегії молоді відбувається на таких рівнях: перцептивному, мисленнєвому, на рівні 

уяви, емоційному, вольовому, рефлексивному, мовно-мовленнєвому, мотиваційно-

потребовому, ціннісно-смисловому тощо. 

Результати теоретичного аналізу соціально-психологічних особливостей пізнього 

юнацького віку дозволяють зробити висновок, що основні новоутворення цього періоду, 

які стосуються психофізіологічних змін, біологічної зрілості, розвитку пізнавальних 

можливостей, змін у структурі свідомості (настанова на свідоме ставлення до власного 

життя; формування цілісної картини світу та власного місця в ньому), мотиваційно-

ціннісній, вольовій сфері (вдосконалення здатності до довільної мотивації), зміни 

соціальної ситуації розвитку, розвитку антиципаційних здібностей, появи самостійності, 

потреби у життєвому самовизначенні, здатності до самоаналізу, є свідченням соціально-

психологічної готовності молодої людини до здійснення вибору життєвої стратегії. 

Т. М. Титаренко вважає, що характерна для молоді спрямованість у майбутнє, 

очікування та мрії, ще не є реальною готовністю до самостійного життя. Вчинкова 

активність молодої людини зазнає гальмування, спричиненого тривожними 
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переживаннями через необхідність робити дорослі кроки назустріч непрогнозованому 

майбутньому [26]. 

Теоретичний аналіз проблем труднощів становлення життєвої стратегії молоді 

пов’язані з тим, що визначати головні лінії свого життя молодій людині доводиться у 

віковий період, для якого характерна обмеженість життєвого досвіду. Окрім того, 

значущим фактором у становленні життєвих стратегій молоді виступають соціальні 

очікування та суспільні стандарти, які, з одного боку, можуть вступати в конфлікт зі 

змістом ціннісної сфери особистості, а з іншого, детермінувати чи визначати цей зміст. 

Отже, головні життєві орієнтири визначаються молоддю в умовах значної соціальної 

детермінованості. 

Вищезазначені аспекти, а також деякі особистісні труднощі, серед яких 

переживання самотності, значна невпевненість у власних силах, певні риси характеру, 

можуть значно уповільнювати своєчасне становлення життєвої стратегії, ускладнюючи 

функціонування окремих її структурних компонентів. У зв’язку із цим, у наступному 

пункті ми більш детально розглянемо особливості структурної організації життєвих 

стратегій молоді. 

 

1. 3. Вивчення ролі інтелектуального компонента у становленні життєвих 

стратегій молоді 

Завданням наступного етапу дослідження є виділення змістових конструктів 

інтелектуального компонента й обґрунтування їх значущості у становленні життєвих 

стратегій молоді.  

Доцільно розглядати роль інтелекту у становленні життєвої стратегії, яка виступає 

одним із засобів та шляхів суб’єктивного самовизначення. 

М. Л. Смульсон розглядає інтелект в якості цілісного інтегрованого психічного 

утворення, який має переважно когнітивну структуру та виконує особливу роль у 

породженні, конструюванні та перебудові особистісних ментальних моделей світу [22].  

За визначенням М. О. Холодної: “Інтелект є особливою формою організації 

індивідуального ментального досвіду у вигляді ментальних структур, ментального 

простору, що породжується ними та ментальних репрезентацій того, що відбувається в 

реальності” [31, с. 106]. Наявність добре організованих ментальних структур (психічні 
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утворення, в яких представлені інтелектуальні ресурси суб’єкта) свідчить про високий 

рівень розвиненості індивідуального інтелекту, що, за твердженням М. О. Холодної, 

суттєво збагачує можливості людини до комбінування, трансформації та породження 

ідей. Вчена підкреслює, що від рівня сформованості ментальних структур залежить не 

лише прояв інтелектуальної активності, а й характеристики соціальної поведінки 

людини [31]. 

Розглянуті положення виступають важливим аргументом на користь нашого 

припущення про значущість інтелектуального компоненту у становленні життєвих 

стратегій молоді, оскільки, вказують на роль інтелекту в процесі взаємодії людини із 

навколишньою дійсністю, в умовах якої, саме, і відбувається конструювання людиною 

поточного та майбутнього життя. 

З метою більш детального вивчення особливостей функціонування 

інтелектуального компоненту в процесі становлення життєвих стратегій молоді, 

звернемося до розгляду основних функцій інтелекту. 

Серед провідних функцій інтелекту, які конституюють його активність, 

суб’єктність та утворювальні можливості, М. Л. Смульсон виділяє наступні: 

відображувальну (забезпечує конструювання ментальних моделей та ментальних 

репрезентацій), ціннісно-орієнтувальну (забезпечує особистісно-смислове 

структурування дійсності) та прогностично-перетворювальну (забезпечує 

прогнозування та перетворення, виступає підґрунтям для творчості як особистісного 

деривату інтелекту) [22]. 

На основі аналізу основних інтелектуальних функцій особистості та, виходячи із 

запропонованого нами розуміння життєвої стратегії, суттєвою особливістю якої є те, що 

вона виступає свідомим способом організації людиною власного життя та 

конструювання образу бажаного майбутнього, що спирається на здатність до 

прогнозування, ми пропонуємо виділити в інтелектуальному компоненті наступні 

змістові конструкти, які є функціонально значущими для процесу становлення життєвих 

стратегій молоді: 1) прогностичні здібності; 2) рефлексивні здібності. 

Розпочнемо з аналізу проблеми прогностичних здібностей людини та їх 

значення для процесу становлення життєвих стратегій молоді.  

Зосередженість нашого дослідження на прогностичних здібностях особистості 
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безпосередньо визначена суттєвими ознаками прогнозування, як пізнавальної діяльності 

людини, серед яких виділяють цілеспрямований характер та усвідомлюваність [14]. 

Саме ці ознаки є найбільш принциповими для репрезентації психологічної сутності 

поняття життєвої стратегії та диференціації її від інших способів організації власного 

життя й конструювання образу бажаного майбутнього. 

Виділення прогностичної складової в інтелектуальному компоненті особистості 

обумовлено також науковим уявленням про те, що однією з форм побудови 

далекосяжного прогнозу щодо перспективи життя, є образ майбутнього, який є 

спорідненою категорією до поняття життєвої стратегії та входить до її психологічного 

змісту.  

Відповідно до системно-рівневої концепції антиципації Б. Ф. Ломова, антиципація 

виконує три важливі функції: когнітивну, регулятивну і комунікативну. Когнітивна 

стосується вгадування наперед, передбачення і очікування певних подій; регулятивна – 

готовності суб’єкта до зустрічі з подіями, випередження їх в поведінці та планування дій; 

комунікативна – передбачення і планування процесів спілкування, здатності впізнавати 

емоційні стани інших людей [14]. 

За І. Д. Бехом самопрогнозування відіграє важливу роль у забезпеченні 

саморозвитку та самореалізації особистості, виступаючи механізмом, за допомогою 

якого відбувається визначення власних можливостей розвитку та визначення вимог, які 

сприяють цьому процесу [3]. 

Здатність до прогнозування на мовленнєво-мисленнєвому рівні в цьому віці має 

певні особливості: 1) якісне вдосконалення мислення як опосередкованого та 

узагальненого відображення дійсності у її суттєвих зв’язках і відношеннях; 2) 

інтенсивний розвиток якостей мисленнєвої діяльності, що відповідають за 

прогнозування (перспективність, врахування імовірнісної природи майбутнього, 

доказовість прогнозу); 3) значне вдосконалення рефлексії відносно процесу 

прогнозування (усвідомлення мети плану, мисленнєвої діяльності при встановленні 

причинно-наслідкових залежностей та узагальненість вербального вираження 

прогнозу) [14]. 

Таким чином, основні ідеї розглянутих вище концепцій дають нам змогу 

аргументувати положення про значущість прогностичних здібностей у процесі 
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становлення життєвих стратегій молоді. Їх функціональне значення полягає в 

оптимізації процесу вибору та прийняття рішень шляхом використання результатів 

прогнозу, які забезпечують мінімізацією невизначеностей щодо майбутнього.  

Продовжуючи теоретичний аналіз, досліджуваної проблеми перейдемо до 

розгляду другої складової інтелектуального компоненту, що є, на нашу думку, 

функціонально значущою у процесі становлення життєвих стратегій молоді – 

рефлексивних здібностей. 

На доцільність виділення рефлексивної складової в інтелектуальному компоненті 

вказують психологічні дослідження, згідно яких рефлексивність, особистості має 

найбільше число кореляцій з основними параметрами інтелектуальної діяльності. 

Виступаючи здатністю до довільної саморегуляції інтелектуальної діяльності як 

продукту інтеграції трьох основних класів психічних процесів – когнітивних, 

регулятивних та комунікативних, рефлексія є невід’ємною складовою інтелектуальної 

активності людини. Розвинена у людини здатність до рефлексії свідчить про високий 

рівень її самосвідомості, що виражається у самопізнанні, самоаналізі, корекції власної 

поведінки та способу життя. [14]. 

Отже, рефлексивна складова інтелектуального компонента життєвої стратегії 

особистості за своєю функціональною значущістю виконує роль механізму 

самоорганізації, переосмислювання змістів власної свідомості під час здійснення певної 

діяльності. 

Виходячи з вищерозглянутих положень, можна констатувати, що спрямування 

власної рефлексивної активності на образи майбутнього, значно збагачує молодих 

людей та розширює їх життєвий досвід. Завдяки цьому покращується ментальна 

розробленість їх життєвої стратегії і, як наслідок, вдосконалюється її організуючий і 

регулюючий вплив на поточну діяльність.  

Продовжуючи аналіз досліджуваної проблеми зазначимо, що детальне вивчення 

функціональної значущості інтелектуального компоненту у становленні життєвих 

стратегій молоді потребує розгляду ще одного важливого аспекту: мовно-мовленнєвого 

розвитку особистості. 

Виходячи з попереднього контексту дослідження, що охоплює проблеми 

значущості прогностичних та рефлексивних здібностей в процесі становлення 
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життєвих стратегій молоді, питання засвоєння мови та оволодіння мовленням, потребує 

особливої уваги. Методологічна доцільність цього кроку пояснюється наступними 

аспектами. 

По-перше, мова, як система знаків, є засобом функціонування інтелектуальних 

процесів людини, в якості знаково-понятійної основи. Виступаючи системою суспільно-

фіксованих знаків, мова слугує не лише засобом комунікації, а й інструментом 

відображення об’єктів зовнішнього і внутрішнього світу людини. До того ж, однією з 

основних функцій мови є оформлення думки. 

Мова є носієм суспільно встановлених і фіксованих у ньому значень [12]. 

О. М. Леонтьєв наголошує, що субстратом процесу мислення є мова. Мислення виступає 

як процес руху значень, як дії зі словесними “поняттями-значеннями”. Саме тому, 

зазначає, автор, проблема мислення є проблемою мовленнєвого мислення, як 

пізнавального процесу, що здійснюється за допомогою словесних узагальнень [12, с. 8]. 

На наш погляд, суттєве значення для дослідження вербальних здібностей, як 

змістового конструкту інтелектуального компонента мають основні положення 

наукових розробок О. Б. Старовойтенко, що присвячені дослідженню мовної діяльності 

і, зокрема, слову, як феномену, що приймає участь в організації індивідуального життя та 

становленні індивіда як суб’єкта власної життєдіяльності. Вчена стверджує, що слово 

несе в собі певне функціональне значення, яке виявляється в індивідуальному розвитку, 

самопізнанні та самовизначенні людини. 

Аналіз фундаментальних досліджень мови дав змогу О. Б. Старовойтенко виявити 

основні функціональні властивості слова, серед яких ми виділяємо ті, що, на наш погляд, 

наближують до розуміння ролі інтелектуального компоненту, і, зокрема, вербальних 

здібностей особистості у становленні життєвих стратегій [24].   

Як показав аналіз, інтелектуальна функція у своєму вербальному прояві відіграє 

вагому роль у становленні життєвих стратегій молоді, забезпечуючи можливість 

осмислення потреб, оцінювання перспектив майбутнього, формулювання цілей, 

узгодження їх з власними здібностями та цінностями, здійснення прогнозу результатів та 

корекції планів.  

Ми припускаємо, що розвинені вербальні здібності значно збагачують процес 

становлення життєвих стратегій молоді за рахунок можливості встановлювати численні 
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зв’язки та відношення між явищами внутрішнього та зовнішнього світу, дають змогу 

ясніше розуміти власні переживання, відношення до світу та своє місце в ньому. 

Наприклад, у випадку з абстрактними прагненнями щастя, добробуту, самореалізації, 

безпеки, здоров’я використання мови та вербалізації виконує значущу роль, оскільки 

воно або розкриває конкретний зміст бажаного майбутнього, або значно розширює 

уявлення щодо нього, висвітлюючи різні його аспекти. Це сприяє більшій 

усвідомленості й, відповідно, узгодженню цінностей з цілями, більш суттєвій деталізації 

плану та розширенню арсеналу засобів реалізації мети. 

Отже, засвоєння мови, розвиток мовлення, а також його використання для 

вербалізації мисленнєвої діяльності, слугує необхідною ланкою у процесі становлення 

життєвих стратегій молоді. 

У підсумку, на основі проведеного теоретичного аналізу, ми вважаємо за доцільне 

виділити в інтелектуальному компоненті життєвих стратегій молоді наступні змістові 

конструкти: рефлексивні, вербальні та прогностичні здібності. 

У своєму дослідженні інтелектуальний компонент ми розглядаємо як 

функціонально-інтегровану структурно-цілісну взаємодію рефлексивних, вербальних та 

прогностичних здібностей, що є функціонально значущими в пізньому юнацькому віці 

для процесу становлення, реалізації та модифікації життєвих стратегій особистості.  

Функціональна взаємодія рефлексивних, вербальних та прогностичних 

здібностей, які є змістовими конструктами інтелектуального компонента, активно 

впливає на процес становлення життєвих стратегій молоді й виступає основою для 

оптимізації процесу їх становлення. 

Проведене нами теоретичне дослідження інтелектуального компонента у 

становленні життєвих стратегій молоді не вичерпує усіх аспектів цієї проблеми. В 

наступному розділі ми перейдемо до емпіричного вивчення інтелектуального 

компонента у становленні життєвих стратегій молоді.  
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА У СТАНОВЛЕННІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ МОЛОДІ 

 

2. 1. Підбір та аналіз діагностичного інструментарію для дослідження 

інтелектуального компонента та життєвих стратегій молоді 

На основі теоретичного аналізу ми встановили, що життєва стратегія є 

індивідуальним, творчим та свідомим способом організації власного життя, що включає 

конструювання образу бажаного майбутнього в широких часових межах, яке спирається 

на здатність до прогнозування, відповідає когнітивно-ціннісним характеристикам та 

здібностям особистості та співвідноситься з її життєвими умовами та обставинами.  

В процесі емпіричного дослідження нам необхідно визначити психологічні 

особливості становлення та функціонування життєвих стратегій молоді, а також 

з’ясування рівня сформованості інтелектуального компонента молоді за показниками 

розвиненості рефлексивних, вербальних та прогностичних здібностей.  

Метою констатувального експерименту є виявлення особливостей та 

функціональної значущості інтелектуального компонента (на рівні рефлексивних, 

вербальних та прогностичних здібностей) у структурі становлення життєвих стратегій 

молоді. 

В основу емпіричного дослідження було покладено припущення про наявність 

взаємозв’язку між особливостями функціонування інтелектуального компонента та 

життєвими стратегіями молоді. 

Емпіричне дослідження проводилось у 2021 році на базі Самбірського технікуму 

економіки та інформатики. Дослідженням було охоплено 36 студентів. Насамперед 

зазначимо, що молодь віком від 17 до 20 років формує модель свого життя, адже в 

юнацькому віці відбувається пошук сенсу життя та активний процес самовизначення, 

людина стає дорослою у соціальному відношенні, зростає усвідомленість 

відповідальності за власні вчинки і за власне життя. 

Юнацький вік є актуальним періодом для когнітивно-емоційного оформлення 

перспективи майбутнього особистості, коли вже в загальних рисах окреслена система 

цінностей та особистісних смислів, на основі якої відбувається інтенсивний процес 

самовизначення, усвідомлення зростаючою особистістю себе, своїх бажань, 
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можливостей та пошук індивідуального сенсу власного життя (К. О. Абульханова-

Славська, І. Д. Бех, І. С. Булах, Т. М. Титаренко та ін.) [1; 2; 7; 25].  

Варто зазначити, що  перші роки студентського періоду дають можливість 

молодій людині затвердитися у намірах щодо здійснення власного життя у різних 

сферах, і особливо у професійних планах. Своєчасність усвідомлення неохідності 

визначенння життєвої стратегії дає можливість молодій людині її доповнити, розширити 

чи зкоректувати. Навчально-виховний процесу, у який включені студенти, створює для 

цього оптимальні умови, забезпечуючи участь у психологічних тренінгах, семінарах, 

дискусіях та інших навчальних і розвивально-виховних заходах.  

Для того щоб досягнути поставленої мети констатувального етапу дослідження 

нами визначено основні параметри, на вивчення яких було спрямовано емпіричне 

дослідження цього етапу: 1) загальна змістова спрямованість життєвих стратегій молоді; 

2) рівень ментальної опрацьованості життєвої стратегії (ступінь сформованості цілей та 

деталізованих уявлень щодо їх досягнення, розробленість системи життєвих цілей); 3) 

загальний рівень інтелектуальних здібностей досліджуваних; 4) рівень розвиненості 

вербальних здібностей; 5) рівень розвитку рефлексивних здібностей; 6) рівень 

розвиненості прогностичних здібностей 

Основні методики, які були використані в емпіричному дослідженні: 

1. Тест смисложиттєвих орієнтацій (Д. О. Леонтьєв) використовується для 

виявлення рівня ментальної опрацьованості життєвої стратегії (ступінь сформованості 

цілей та деталізованих уявлень щодо їх досягнення). 

2. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера (адапт. Л. А. Ясюкової) для виявлення 

загального рівня інтелектуальних здібностей та рівня розвиненості вербальних 

здібностей. 

3. Методика “Здатність до прогнозування”  (Л. О. Регуш для діагностики  рівня 

розвиненості прогностичних здібностей. 

 

           Перейдемо до аналізу методик, що були використані в емпіричному дослідженні.  

Для вивчення параметру “рівень ментальної опрацьованості життєвої 

стратегії” (виявлення наявності чи відсутності в житті молоді цілей та ступеню їх 

сформованості), було використано методику “Тест смисложиттєвих орієнтацій” 
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(СЖО) Д. О. Леонтьєва, яка є адаптованою версією тесту “Ціль в житті” Дж. Крамбо та 

Л. Махоліка, створеного на основі головних положень концепції В. Франкла [16]. 

Тест СЖО спрямований на визначення сенсу життя особистості, до складу якого 

входять життєві цілі, насиченість життя та задоволеність самореалізацією. Тест СЖО 

складається з 20 пар альтернативних речень з однаковим початком і різними 

завершеннями (наприклад: “Зазвичай мені дуже сумно – Зазвичай я повен енергії”). 

Досліджуваним пропонується вибрати одне з тверджень в парі, яке найбільше відповідає 

дійсності. 

Тест СЖО складається з 5 шкал, за допомогою яких вимірюються три конкретні 

смисложиттєві орієнтації (цілі в житті, насиченість життя та задоволеність 

самореалізацією) та два аспекти локусу контролю. 

Шкала “Цілі в житті” визначає наявність або відсутність в житті людини цілей в 

майбутньому, які надають життю сенс, спрямованість і часову перспективу. Шкала 

“Процес життя, або інтерес та емоційна насиченість  життя”. Цей показник 

свідчить про те, чи сприймає досліджуваний процес свого життя як цікавий, емоційно 

насичений і наповнений сенсом. Шкала “Результативність життя, або задоволеність 

самореалізацією” відображає оцінку пройденого шляху життя, відчуття того, наскільки 

він був продуктивний та наповнений сенсом. Шкала “Локус контролю – Я (Я – господар 

життя)”: виявляє уявлення про себе, як про сильну особистість, яка має достатню 

свободу вибору або переконаність у власній нездатності контролювати події свого 

життя. Шкала “Локус контролю – життя, або керованість життям” (загальне 

переконання в тому, що контроль можливий): виявляє наявність переконання в тому, що 

людина здатна керувати життям або в тому, що життя непідвладне свідомому контролю. 

Окрім діагностичних оцінок за п’ятьма шкалами, методика дозволяє вирахувати 

загальний показник осмисленості життя, який характеризує рівень рефлексивності 

власного життя, а також міру сформованості уявлень щодо можливості організації та 

контролю власного життя. 

Для діагностування параметру “рівень розвиненості прогностичних 

здібностей” було використано методику “Здатність до прогнозування” Л. О. Регуш 

[14]. Концептуальну основу цієї методики складають ключові положення теорії 

прогнозування Л. О. Регуш. Як зазначає вчена, прогнозування є структурною частиною 
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різних видів діяльності, але може виступати і як окремий вид діяльності, метою якої є 

отримання прогнозу (прогностична діяльність). До того ж, сама мета діяльності має 

прогностичну природу і завжди виступає в якості прогнозу. Основними 

характеристиками прогнозу, які забезпечують усвідомленість цілеспрямованої 

діяльності, на переконання вченої, є спрямованість у майбутнє, опосередкованість 

минулим та функція регулювання. Успішність прогностичної діяльності прямо 

пов’язана з виявом прогностичних здібностей, які функціонують на таких рівнях 

пізнавальної активності, як: сенсорно-перцептивний рівень, рівень уявлень та 

мовленнєво-мисленнєвий рівень [14]. 

Вищезазначені положення повністю узгоджуються з нашими розумінням 

прогностичної діяльності як такої, що супроводжує будь-яку цілеспрямовану та 

усвідомлену діяльність, якою, на наше переконання, є побудова життєвої стратегії, а 

також розумінням значущості прогностичних здібностей для процесу становлення 

життєвих стратегій. Саме тому, для дослідження параметру “розвиненість 

прогностичних здібностей” було обрано дану методику. 

За структурою, методика “Здатність до прогнозування” складається з 20 пунктів, 

кожен з яких має два варіанти тверджень. Респондентам пропонується обрати те, яке 

найбільше відповідає їх уявленню про себе. За результатами діагностики та оцінки 

отриманих тестових балів виділяються три рівні розвитку прогностичних здібностей 

людини: 1) високий рівень; 2) середній рівень; 3) низький рівень. 

Параметр “загальний рівень інтелектуальних здібностей” було досліджено за 

допомогою методики “Тест структури інтелекту” Р. Амтхауера [17].  Дана методика 

розроблена для оцінки структури інтелекту людини у віці від 13 до 61 року і дозволяє 

вимірювати інтелект за такими компонентами, як вербальний, математичний, 

просторовий, мнемічний. Методика передбачає 176 завдань і складається з дев’яти 

субтестів, які містять від 16 до 20 завдань.  

Субтестова структура методики дозволяє оцінити рівень розвитку окремих сторін 

інтелекту. Це досягається завдяки тому, що інтерпретація результатів за підсумком тесту 

відбувається шляхом поєднання певних субтестів у комплекси: 1) Комплекс вербальних 

субтестів охоплює субтести 1, 2, 3, 4 і 9 та дозволяє оцінити вербальні здібності, 

здатність оперувати словами; 2) Комплекс рахунково-математичних субтестів – субтести 
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5 і 6, показує стан розвитку математичних здібностей, практичного мислення; 3) 

Комплекс конструктивних субтестів – субтести 7 та 8, дозволяє оцінити рівень розвитку 

просторового компоненту інтелекту; 4) Комплекси теоретичних (субтести 2 і 4) та 

практичних (субтести 1 і 3) планів здібностей. 

Загальний рівень інтелекту визначається за відсумковою оцінкою, що 

утворюється  при складанні балів кожного субтесту. 

Для дослідження параметру “рівень розвиненості вербальних здібностей” було 

також застосовано методику “Тест структури інтелекту” Р. Амтхауера і використано 

результати діагностування за субтестами, що входять до комплексу вербальних [17].  

Результати математично-статистичної обробки отриманих даних та якісний аналіз 

отриманих показників представлено у наступному підрозділі.  

 

2.2. Кількісний та якісний аналіз результатів емпіричного дослідження 

У підрозділі відображено аналіз структурно-змістових особливостей життєвих 

стратегій молоді за такими параметрами, як загальна змістова спрямованість життєвої 

стратегії, ментальна опрацьованість життєвої стратегії.  

Спочатку розглянемо результати емпіричного вивчення параметру “ментальна 

опрацьованість життєвої стратегії” (див. рис. 2.2.1.). Нагадаємо, що за змістом цей 

параметр стосується наявності чи відсутності цілей в житті молодої людини та ступеню 

їх сформованості. 

Дослідження цього параметру відбувалося шляхом застосування методик: “Тест 

смисложиттєвих орієнтацій” Д. О. Леонтьєва [12]. 

Розглянемо спочатку результати дослідження за методикою “Тест 

смисложиттєвих орієнтацій” Д. О. Леонтьєва. Зазначимо, що ступінь сформованості 

цілей оцінювався за шкалою “Цілі в житті”, яка спрямована на визначення наявності або 

відсутності в людини життєвих цілей, які надають життю сенс і визначають часову 

перспективу. 



24 

 

 

Рис. 2.2.1. Відсотковий розподіл рівнів ментальної опрацьованості життєвих 

стратегій досліджуваних за методикою “Смисложиттєві орієнтації” (шкала “Цілі в 

житті”). 

У результаті кількісного аналізу результатів ми виявили, що 18,4 % 

досліджуваних має високий рівень сформованості життєвих цілей, які чітко представлені 

у свідомості та визначають їх життєву перспективу. Переважна більшість досліджуваних 

(81,6 %) знаходиться на середньому рівні сформованості цілей, що свідчить про меншу 

розробленість системи життєвих цілей та їх меншу оформленість.  

Зауважимо, що серед досліджуваних відсутні показники низького рівня 

сформованості життєвих цілей, що вказує на переважання серед студентської молоді 

осмисленого ставлення до власного життя, яке представлене наявністю в їхньому житті 

цілей щодо майбутнього. На наш погляд, це обумовлено, в першу чергу, тим, що 

студентські роки є саме тим періодом, коли у молоді інтенсивно формується орієнтовна 

система життєвих цілей. 

Отже, дослідження параметру “рівень ментальної опрацьованості життєвої 

стратегії” показало, що, в цілому, молодь демонструє осмислене ставлення до власного 

життя, що виявляється у переважанні середнього (81,6 %) та високого (18,4 %) рівнів 

сформованості життєвих цілей у свідомості і досить широкому діапазоні тематичних 

напрямків, що виступають цільовими орієнтирами життєвої стратегії. 

Психологічні особливості розвитку інтелектуальних здібностей молоді 

Спочатку розглянемо результати емпіричного дослідження параметру “загальний 

рівень інтелекту” (див. рис. 2.3.1.). Відповідно до застосованої нами методики «Тест 
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структури інтелекту» Р. Амтхауера (адапт. Л. А. Ясюкової), було визначено розвиток 

інтелекту за такими рівнями: 1) норма; 2) нижче норми; 3) вище норми; 4) значно нижче 

норми; 5) значно вище норми. 

За результатами дослідження найбільша частина студентів (47 %) має рівень 

розвитку інтелекту нижче норми, значна частина досліджуваних (30,7 %) знаходяться на 

рівні значно нижче норми і лише 22,3 % респондентів мають рівень розвитку інтелекту, 

що відповідає нормі. Звернемо увагу також на те, що серед досліджуваної студентської 

молоді зовсім немає осіб з рівнем інтелекту вище норми. Ці факти вимагають особливої 

уваги до загального рівня інтелектуальних здібностей молоді під час проведення 

корекційно-розвивальної роботи. 
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Рис. 2.3.1. Відсотковий розподіл результатів дослідження загального рівня 

інтелекту студентської молоді 

Наступним кроком в емпіричному дослідженні інтелектуального компонента, що 

входить до структури життєвих стратегій, стало виявлення особливостей 

функціонування кожної з його складових: рефлексивних, вербальних прогностичних та 

здібностей, значущість яких для процесу становлення та реалізації життєвих стратегій 

молоді було теоретично обґрунтовано у Розділі 1.  

Отже, спочатку розглянемо результати аналізу емпіричних даних, отриманих під 

час діагностування прогностичної складової інтелектуального компоненту за 

параметром “рівень розвиненості прогностичних здібностей” (див. рис. 2.3.2 ). 

Як видно з рис. 2.3.2., переважна більшість студентської молоді (75,9 %) 

продемонструвала середній рівень розвитку прогностичних здібностей. Високий рівень 
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було виявлено у 14,3 % досліджуваних, а 9,8 % респондентів показали наявність 

низького рівня прогностичних здібностей.  

Важливим моментом у попередньому аналізі результатів нашого емпіричного 

дослідження є те, що студентська молодь має досить розвинені прогностичні здібності, 

що, на наш погляд, вказує на значний інтелектуальний потенціал для процесу 

становлення життєвих стратегій.  
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Рис. 2.3.2 Відсотковий розподіл результатів дослідження рівня розвиненості 

прогностичних здібностей студентської молоді 

Далі перейдемо до розгляду параметру “рівень розвиненості рефлексивних 

здібностей” (див. рис. 2.3.3.). Зазначимо, що у відповідності до процедури інтерпретації 

результатів методики, яка була застосована для вивчення даного параметру, розвиток 

рефлексивності діагностовано за наступними рівнями: 1) низький, 2) середній, 3) 

високий. 
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Рис. 2.3.3. Відсотковий розподіл результатів дослідження рівня розвиненості 

рефлексивності студентської молоді 

Як бачимо з рис. 2.3.3., найбільша кількість респондентів (60,6 %) показала 

середній рівень розвитку рефлексивних здібностей. Високий рівень рефлексивних 
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здібностей зафіксовано у незначної частини опитаних (14,6 %). Решта опитаних (24,8 %) 

знаходиться на низькому рівні розвитку рефлексивних здібностей. 

Варто зауважити, що майже третина студентської молоді демонструє низькі 

показники рефлексивних здібностей, що може ускладнювати процес становлення їх 

життєвих стратегій та вказує на важливість проведення з ними заходів по активізації 

рефлексивних здібностей. 

Далі розглянемо параметр “рівень розвиненості вербальних здібностей” (див. 

табл. 2.3.1.). У відповідності до застосованої методики, цей параметр оцінювався за 

п’ятьма субтестами: “Логічний відбір”, “Виключення слова”, “Аналогії”, “Класифікація” 

та “Запам’ятовування слів”, що складають комплекс вербальних субтестів. Загальний 

рівень розвитку вербальних здібностей молоді було визначено за сукупним балом усіх 

п’яти субтестів і паралельно проаналізовано рівень сформованості окремих складових 

вербальних здібностей. Отримані показники представлені в таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1. 

Співвідношення результатів дослідження рівнів розвиненості вербальних 

здібностей студентської молоді (у % від загальної вибіркової сукупності) 

Шкали 

 

Рівень 

Значно 

нижче 

норми 

Нижче 

норми 

Норма Вище 

норми 

Значно 

вище 

норми 

Загальний рівень 

розвитку вербальних 

здібностей 

0  72,8  27,2  0  0  

Результати за субтестами 

“Логічний відбір” 21,9  34,8  40,9  2,4  0  

“Виключення слова” 10,8  48,4  39,4  1,4  0  

“Аналогії” 52,6  29,6  17,8  0  0  

“Класифікація” 5,9  63,4  29,3  1,4  0  

“Запам’ятовування 

слів” 

1,4  24,7  73,9  0  0  

 Як видно з таблиці 2.3.1., загальний рівень розвитку вербальних здібностей молоді 

знаходиться в межах від “нижче норми” до “норми”. 
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Для переважної більшості респондентів (72,8 %) характерним є рівень розвитку 

вербальних здібностей нижче норми. У решти опитаних (27,2 %) виявлено рівень 

вербальних здібностей, що відповідає нормі. Такі низькі показники розвитку вербальних 

здібностей вимагають серйозної роботи спрямованої на розвиток комунікації 

студентської молоді. 

Розглянемо результати, отримані за окремими субтестами. Так, за субтестом 

“Логічний відбір”, який вимірює самостійність, індуктивність мислення та почуття мови, 

у більшості опитаних (40,9 %) зафіксовано рівень, що відповідає нормі. Майже третина 

респондентів (34,8 %) мають рівень нижче норми, 21,9 % - значно нижче норми і лише 

2,4 % опитаних продемонстрували рівень вище норми.  

За субтестом “Виключення слова”, який дозволяє оцінити словесно-логічне 

мислення, здатність точно виражати вербальні значення і оперувати поняттями, 10,8 % 

студентської молоді мають рівень значно нижче норми, 48,4 % - нижче норми, 39,4 % 

мають рівень, що відповідає нормі і лише 1,4 % - вище норми. 

Субтест “Аналогії” вимірює комбінаторні здібності (вміння будувати аналогії, 

розуміння відношень між поняттями), гнучкість, швидкість та ґрунтовність мислення. За 

цим субтестом переважна більшість досліджуваних (52,6 %) продемонструвала рівень 

значно нижче норми, 29,6 % опитаних мають рівень нижче норми і 17,8 % - рівень, що 

відповідає нормі.  

Субтест “Класифікація” дозволяє оцінити здатність утворювати поняття, вміння 

вербально виражати зміст думки і формулювати  судження. За даним субтестом 

переважна більшість студентської молоді (63,4 %) мають рівень нижче норми, 5,9 % 

опитаних – значно нижче норми, 29,3 % респондентів продемонстрували рівень, що 

відповідає нормі і лише 1,4 % - вище норми. 

За субтестом “Запам’ятовування слів”, який вимірює здатність до 

запам’ятовування, збереження та осмисленого вербального відтворення інформації, 

1,4 % молоді мають рівень значно нижче норми, 24,7 % - нижче норми и переважна 

більшість (73,9 %) демонструють рівень, що відповідає нормі.  

Отже, за результатами аналізу отриманих даних бачимо, що молодь у своїй 

більшості (72,8 %) демонструє низький рівень розвитку вербальних здібностей. 

Особливо звертають увагу результати за субтестом “Аналогії”, відповідно до яких, 



29 

 

більше ніж у половини респондентів (52,6 %) зафіксовано рівень значно нижче норми. У 

відповідності до отриманих результатів можна припустити, що переважна більшість 

досліджених мають низький рівень вербально-логічного мислення і, відповідно, можуть 

мати ускладнення у процесі оформлення їх життєвих стратегій, зокрема у таких 

аспектах, як конкретизація планів, постановка віддалених цілей, та усвідомлення своїх 

намірів. Це вказує на важливість проведення розвивального тренінгу, в межах якого 

молодь зможе здобути навички розвитку власних вербальних здібностей . 

Аналіз взаємозв’язків показників інтелектуального компонента та життєвих 

стратегій молоді 

Розглянемо рівні розвитку параметрів оптимізації життєвих стратегій 

студентської молоді у відповідності до різних рівнів розвитку рефлексивних, вербальних 

та прогностичних здібностей у кількісному співвідношенні. Також проаналізуємо 

взаємозв’язки між параметрами інтелектуального компонента (рівень розвитку 

рефлексивних здібностей, рівень розвитку вербальних здібностей, рівень розвитку 

прогностичних здібностей,) та параметрами життєвих стратегій (рівень ментальної 

опрацьованості життєвої стратегії). 

Спочатку проаналізуємо розподіл показників ментальної опрацьованості 

життєвих стратегій молоді відповідно до рівня розвитку прогностичних здібностей (див. 

рис. 2.3.1.1). 

             

Рис. 2.3.1.1 Рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій молоді з 
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різним рівнем розвитку прогностичних здібностей 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що серед молоді з високим рівнем розвитку 

прогностичних здібностей переважна більшість досліджуваних (90,2 %) має високий 

рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій і лише 9,8 % - середній рівень. 

Серед молоді, яка має середній рівень розвитку прогностичних здібностей високий 

рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій демонструють 26,9 % 

досліджуваних, а переважна більшість (73,1 %) – середній рівень. Серед молоді з 

низьким рівнем розвитку прогностичних здібностей високий рівень ментальної 

опрацьованості життєвих стратегій виявлено лише у 14,3 % опитаних, решта (85,7 %) 

має середній рівень. 

Отже, як бачимо, високі показники ментальної опрацьованості життєвих стратегій 

діагностуються переважним чином у молоді з високим рівнем розвитку прогностичних 

здібностей. Серед молоді з середнім та низьким рівнем розвитку прогностичних 

здібностей високий рівень ментальної опрацьованості життєвої стратегій представлено 

мало. 

Далі перейдемо до розгляду показників ментальної опрацьованості життєвих 

стратегій молоді відповідно до рівня розвитку рефлексивних здібностей (див. 

рис. 2.3.1.2).  

 

Рис. 2.3.1.2 Рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій молоді з 

різним рівнем розвитку рефлексивних здібностей 
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Аналіз отриманих даних засвідчив, що серед молоді з високим рівнем розвитку 

рефлексивних здібностей переважна більшість (73,8 %) досліджуваних мають високий 

рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій, середній рівень демонструють 

26,2 % респондентів. Серед молоді, яка має середній рівень розвитку рефлексивних 

здібностей високий рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій зафіксовано у 

32,6 %, більшість молоді (67,4 %) має середній рівень. Серед молоді з низьким рівнем 

розвитку рефлексивних здібностей високий рівень ментальної опрацьованості життєвих 

стратегій виявлено лише у 11,3 % опитаних, переважна більшість (88,7 %) має середній 

рівень. 

Отже, як бачимо, високі показники ментальної опрацьованості життєвих стратегій 

спостерігаються переважним чином у молоді з високим та середнім рівнем розвитку 

рефлексивних здібностей. Серед молоді з низьким рівнем розвитку рефлексивних 

здібностей зафіксовано незначний відсоток високих показників ментальної 

опрацьованості життєвих стратегій. 

Далі перейдемо до розгляду показників ментальної опрацьованості  життєвих 

стратегій молоді відповідно до рівня розвитку вербальних здібностей (див. рис. 2.3.1.3). 

 

Рис. 2.3.1.3. Рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій молоді з 

різним рівнем розвитку вербальних здібностей 

Як бачимо з рис 2.3.1.3, серед молоді з рівнем розвитку вербальних здібностей, що 

відповідає нормі, переважна більшість (68 %) досліджуваних мають високий рівень 

ментальної опрацьованості життєвих стратегій, у 32 % зафіксовано середній рівень. 

Серед молоді, яка має рівень розвитку вербальних здібностей нижче норми високий 
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рівень ментальної опрацьованості життєвих стратегій демонструють 16,2% опитаних, а 

переважна більшість (83,8 %) – середній рівень.  

Отже, високий рівень ментальної опрацьованості життєвої стратегії 

спостерігається переважно серед молоді з рівнем розвитку вербальних здібностей, що 

відповідає нормі. 

Отримані результати засвідчили, що низькі показники за такими параметрами 

життєвої стратегії, як рівень ментальної опрацьованості переважним чином 

діагностуються серед молоді з низькими показниками рефлексивних, вербальних та 

прогностичних здібностей. Виявлення цього взаємозв’язку вказує на необхідність 

створення програми розвитку інтелектуальних здібностей молоді з метою оптимізації їх 

життєвих стратегій. 

Таким чином, результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що 

високі показники ефективності життєвих стратегій студентської молоді за визначеними 

критеріями супроводжуються переважно високими показниками сформованості 

інтелектуального компонента на рівні прогностичних, рефлексивних та вербальних 

здібностей. Це дає підстави стверджувати, що високий рівень розвитку інтелектуального 

компонента (прогностичних, рефлексивних та вербальних здібностей) студентської 

молоді сприяє оптимальному функціонуванню та ефективній реалізації їх життєвих 

стратегій. 

Виходячи з отриманих результатів, ми вважаємо, що корекція та розвиток 

інтелектуальних здібностей сприятимуть оптимізації життєвих стратегій молоді за 

такими параметрами, як ментальна спрацьованість. 

 

2. 3. Методичні рекомендації з проведення тренінгу щодо підвищення 

ефективності життєвих стратегій студентської молоді 

Виходячи з результатів проведеного нами констатувального експерименту зі 

студентською молоддю віком від 17 до 20 років, були сформульовані методичні 

рекомендації, призначені викладачам-психологам, соціальним педагогам психологічних 

служб, кураторам студентських груп вищих навчальних закладів, щодо розвивального 

впливу на інтелектуальні здібності молоді з метою оптимізації процесу становлення, 

функціонування та реалізації життєвих стратегій. 
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Методичні рекомендації висвітлюють умови організації навчально-виховного 

впливу, який передбачає:  

- зміни у самосприйманні, мисленні та самосвідомості молоді;  

- спонукання молоді до саморозвитку й самокорекції інтелектуальних вмінь та 

саморегуляції інтелектуальної діяльності, оптимальної реалізації власного 

інтелектуального потенціалу, усвідомлення перспективи самозмінювання; 

- усвідомлення молоддю важливості цілеспрямованого та свідомого використання 

власних інтелектуальних ресурсів для оптимізації процесу конструювання й реалізації 

життєвої стратегії; 

- стимулювання процесу активного застосування прогностичних, рефлексивних та 

вербальних умінь при прийнятті важливих життєвих рішень та цілепокладанні;  

- посилення особистісної активності, усвідомленості та творчого підходу у процесі 

стратегічного планування власного майбутнього.  

Варто зауважити, що результати проведення розвивального тренінгу показали 

його досить високу ефективність та конструктивність. Виходячи з цього, 

запропонований нами тренінг “Розвиток інтелектуального компонента з метою 

оптимізації життєвих стратегій молоді”, доповнить арсенал психотехнологій практичних 

психологів у напрямку розширення інтелектуальних можливостей молоді та оптимізації 

процесу становлення життєвих стратегій. Тренінг складається з трьох етапів: 1) 

інформаційно-настановчий (спрямовуючий); 2) основний (розвивальний); 3) 

завершальний (підсумковий).  

Слід підкреслити, що при застосуванні програми тренінгу для отримання 

очікуваного розвивального ефекту слід додержуватись зазначених принципів 

тренінгової роботи, а також запропонованої послідовності тренінгових занять.  

Окрім того, особливу увагу слід приділити першому етапу тренінгу – 

інформаційно-настановчому, який передбачає ознайомлення з основними ідеями 

тренінгу, створення психологічно сприятливої атмосфери, формування внутрішньої 

мотивації, активізацію когнітивно-емоційної готовності до тренінгової діяльності та 

визначення основних очікувань учасників щодо тренінгу. Від якості проведення цієї 

частини залежатиме результативність подальшої тренінгової роботи. 

Зауважимо, що психолого-педагогічна робота з оптимізації життєвих стратегій 
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молоді шляхом цілеспрямованого інтелектуального розвитку на рівні прогностичних, 

рефлексивних та вербальних здібностей має певну специфіку, зумовлену: 

1) віковими особливостями студентської молоді.  

Враховуючи те, що студентський вік є найбільш сенситивним періодом 

інтелектуального розвитку, важливим є активізація інтелектуального потенціалу, 

стимулювання інтелектуальної діяльності та інтелектуальної ініціативи молоді. Варто 

зауважити також, що молодість за своїми характеристиками та віковими завданнями є 

сприятливою для розвитку рефлексивних процесів мислення.  

Окрім того, враховуючи те, що вагомими чинниками розвитку особистості та 

саморозвитку здібностей в студентському віці є особистісна активність, самотворення та 

самоуправління, в процесі тренінгової роботи слід приділяти особливу увагу 

спонуканню до прояву цих властивостей. До того ж, потребують уваги емоційно-

вольова сфера та самосвідомість молодої людини, які значною мірою визначають 

функціональну ефективність та цілісність інтелекту в студентські роки. 

Варто враховувати також те, що студентський вік характеризується зростанням 

особистісно-рефлексивної саморегуляції, активізацією прагнення до самопізнання, 

саморозкриття та самореалізації, потребою в особистісних досягненнях, активізацією 

творчих здібностей, розширенням усвідомлювання себе в якості суб’єкта діяльності, 

власної активності, усвідомлення власних якостей, здібностей, інтересів, цінностей тощо. 

Отже, здійснюючи розвивальну роботу психологу (педагогу) слід орієнтуватися на 

зазначені здобутки студентського віку, використовуючи їх ресурс та сприяти їх 

закріпленню і продуктивному функціонуванню. 

2) специфікою розвитку здібностей, на які спрямовано психолого-педагогічний 

вплив. 

Під час розвивального впливу на прогностичні здібності студентської молоді 

доцільним та ефективним є вдосконалення спостережливості, що зумовлює адекватність 

прогнозу; вдосконалення властивостей мислення (зокрема таких, як аналітичність, 

перспективність, доказовість гіпотез, врахування випадковості, гнучкість, визначення 

імовірності, глибина та усвідомленість) та інших пізнавальних процесів, що задіяні в 

прогностичній діяльності.  

Здійснюючи розвиток рефлексивних здібностей молоді важливо враховувати, що 
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активізації рефлексивного мислення студентів сприяє підтримуюча позиція педагога, 

його відкритість до діалогу, відсутність категоричності в оцінках, неупередженість, 

комунікативна пластичність, емоційна налаштованість на взаєморозуміння.  

Окрім того, значущим є створення таких навчальних умов, за яких стає можливим 

висловлювання молодою людиною власної точки зору на вирішувану проблему, а також 

усвідомлення власної відповідальності за прийняті рішення.  

Слід також спрямовувати зусилля на розвиток у студентської молоді довільної 

регуляції власної інтелектуальної діяльності та когнітивних ресурсів, розширення 

самосвідомості щодо власних пізнавальних можливостей та ресурсів. Особливої уваги 

потребує емоційно-ціннісна складова рефлексивної діяльності, оскільки розгортанню, 

поглибленню та тривалості процесу рефлексії сприяє набуття суб’єктивної значущості та 

позитивного емоційного забарвлення. 

Розвивальний вплив на вербальні здібності студентської молоді відбувається в 

єдності із загальним інтелектуальним розвитком, оскільки цей період характеризується 

взаємозбагаченням інтелекту і мовлення. Доцільним виступає стимулювання 

внутрішнього мовлення, яке є основним засобом організації та регуляції пізнавальних 

процесів в юнацькому віці. З огляду на це, ефективний розвиток вербального інтелекту 

потребує таких засобів та форм тренінгової роботи, які сприятимуть активізації 

внутрішнього мовлення та розгортанню мовленнєвої діяльності.  

Зважаючи на те, що молодість характеризується розширенням можливостей 

мовленнєвої діяльності за рахунок активного розвитку вербальних інтелектуальних 

функцій та збагачення виражальних засобів мовлення, ефективним буде використання 

таких форм роботи, які передбачають стимулювання вербальної активності, сприяють 

розвитку вербальної гнучкості та швидкості, активізації пасивного словникового запасу, 

спонукають до підвищення рівня мовленнєвої діяльності. 

3) специфікою групової тренінгової роботи з інтелектуального розвитку 

особистості.  

Важливо організовувати таке тренінгове середовище, яке буде сприятливим для 

розвитку інтелектуальної сфери та підвищення продуктивності інтелектуальної 

діяльності за рахунок створення проблемних ситуацій, що потребують творчого 

вирішення, забезпечення атмосфери толерантності та безоцінковості ідей, що 
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пропонуються. 

Важливим також є стимулювання й заохочення мисленнєвої активності та 

залучення до активної тренінгової роботи тих студентів, які демонструють пасивну 

життєву позицію.  

Аналіз спеціальної літератури з проблематики інтелектуального тренінгу та 

результати проведеного нами формувального експерименту дали змогу зробити 

висновок, що оптимальна тривалість тренінгового заняття з розвитку інтелектуальних 

здібностей студентської молоді становить 1,5 - 3 години з періодичністю 1-2 рази на 

тиждень.  

Доцільним та ефективним на першому етапі тренінгу, з метою формування 

внутрішньої мотивації, когнітивно-емоційної готовності та зростання інтересу до 

інтелектуальної діяльності, є визначення в ході групового обговорення ролі 

інтелектуальних здібностей у процесах життєдіяльності особистості, важливості їх 

розвитку та саморозвитку, окреслення труднощів цього процесу та визначення засобів їх 

подолання.  

Суттєве значення на початку тренінгової роботи має також визначення та 

рефлексія молоддю власних очікувань щодо тренінгу, оскільки це активізує особистісну 

включеність у робочий процес тренінгу, а також сприятиме підвищенню особистісної 

відповідальності за власні результати та здобутки тренінгової діяльності. 

4) цільовою спрямованістю та основними завданнями тренінгу. 

Оскільки програма розвивального тренінгу спрямована на оптимізацію життєвих 

стратегій молоді, в тренінговій роботі слід приділяти значну увагу:  

- усвідомленню психологічної сутності поняття “життєва стратегія” та розкриттю 

функціональної значущості її конструювання для організації власного життя;  

- активізації процесів самопізнання, самоаналізу та самоусвідомлення; 

- аналізу та усвідомленню особистісних якостей, уявлень про себе, самооцінки, 

інтересів, власних життєвих прагнень, бажань, цінностей, здібностей та ресурсів; 

- розширенню уявлення про індивідуально-психологічні можливості побудови 

власного життя; 

- усвідомленню головних успіхів свого життя, як фундаменту для майбутніх 

досягнень; 
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- спонуканню до здійснення усвідомленої діяльності становлення життєвої 

стратегії та сприянню формування позитивного емоційного ставлення до цього процесу; 

- визначенню пріоритетних напрямків реалізації життєвої стратегії; 

- виявленню та корекції системи обмежуючих переконань та уявлень, визначенню 

більш продуктивних та конструктивних з них; 

- удосконаленню навичок цілепокладання та підвищенню стратегічного бачення 

перспектив. 

В цілому, програма передбачає використання таких форм роботи що сприяють: 

вільному самовираженню, створенню психологічно сприятливої, творчої атмосфери, 

спонукають до особистісної та інтелектуальної активності, стимулюють пізнавальну 

активність, заохочують до саморозвитку, активізують інтелектуальну діяльність на 

прогностичному, рефлексивному та вербальному рівні, сприяють активізації емоційно-

рефлексивних процесів, стимулюють до самоаналізу, активізують творчий потенціал, 

орієнтують на створення позитивного емоційного фону, сприяють усвідомленню 

особистісних переконань, що обмежують процес оптимального конструювання життєвої 

стратегії та ефективної самореалізації. 

Особливість тренінгової роботи з розвитку та корекції інтелектуальних здібностей 

молоді полягає в тому, що необхідним є створення атмосфери зацікавленості, сприяння 

вільному самовираженню, стимулювання та підтримання розумової працездатності, що 

забезпечується чергуванням інтелектуальних видів роботи та вправ для відпочинку. 

Враховуючи активний розвиток в юнацькому віці абстрактного мислення, 

розвинену здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розуміти образну мову 

метафори, ефективним виявилось застосування у розвивальній роботі зі студентською 

молоддю метафоричних історій, які спонукають до рефлексії, активізують потенційні 

можливості саморозвитку, самозмінювання та самореалізації. 

З огляду на те, що для розвитку особистості, особливо в молодому віці, значну 

детермінуючу роль відіграє система переконань та уявлень про себе, доцільним буде 

зосередження на аналізі, усвідомленні та корекції цієї особистісної сфери. На це 

спрямовано ряд завдань та вправ запропонованого нами корекційно-розвивального 

тренінгу.  

Досить ефективним є залучення молоді до групових дискусій (обговорення 
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питань та ідей, що потребують вербалізації, рефлексії та зворотного зв’язку). 

Виходячи з того, що суттєвою умовою оптимізації інтелектуальної діяльності в 

студентському віці є особистісна активність молодої людини, особлива увага в програмі 

тренінгу приділялася таким формам роботи, що спонукали до становлення в якості 

суб’єкта діяльності та спрямовані на формування навичок особистісного саморозвитку 

та свідомої саморегуляції. 

У цілому, серед методів та форм проведеного нами розвивального тренінгу 

високу ефективність показали: групові тематичні дискусії та групова рефлексія, 

метафоричні історії, міні-лекції, творчі завдання, словесно-логічні ігри, медитативні 

вправи-візуалізації, мозковий штурм. 

Підкреслимо, що попереднє визначення уявлень молоді щодо сутності життєвих 

стратегій, значущості їх для життєздійснення та самореалізації, а також уявлень щодо 

ролі інтелектуальних здібностей у становленні життєвої стратегії забезпечить психологу 

більш чітке розуміння щодо змістової наповненості та структури вибудовування 

подальшої практичної роботи з молоддю. 

Оскільки,  розвивальний тренінг виступає однієї з форм навчально-виховного 

процесу (як було теоретично обґрунтовано та експериментально доведено), його 

програма може увійти до освітніх програм вузів як самостійний напрям психолого-

педагогічного впливу на інтелектуальний розвиток молоді [14]. 

Отже, сформульовані нами за результатами формувального експерименту 

методичні рекомендації, а також запропоновані форми роботи можуть бути використані 

психологами (педагогами) у практичній діяльності як з перспективною метою 

оптимізації життєвих стратегій, так і, безпосередньо, для активізації інтелектуального 

потенціалу молоді. 
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ВИСНОВКИ 

У курсовій  роботі здійснений теоретичний аналіз та емпіричне вивчення 

особливостей впливу інтелектуального компонента на становлення життєвих стратегій 

молоді. Нами було обґрунтовано сутність понять «інтелектуальний компонент життєвої 

стратегії» та «життєва стратегія молоді»; виокремлено рівні розвитку життєвих стратегій 

молоді. 

Життєва стратегія молоді виступає індивідуальним, творчим, свідомим способом 

організації власного життя, що включає конструювання образу бажаного майбутнього в 

широких часових межах, яке спирається на здатність до прогнозування, відповідає 

когнітивно-ціннісним характеристикам та здібностям людини і співвідноситься з її 

життєвими умовами та обставинами. 

Соціально-психологічна готовність молоді студентського віку до вибору життєвих 

стратегій зумовлена: зміною соціальної ситуації розвитку, зростанням самостійності у 

здійсненні життєвих виборів та відповідальності за них; інтенсивним розвитком 

пізнавальних можливостей та здатності самоаналізу й самоусвідомлення; формуванням 

цілісної картини світу та визначення власного місця в ньому; розширенням системи 

цінностей та особистісних смислів; появою усвідомленого ставлення до процесу організації 

життєвого шляху; підвищенням довільної мотивації, вдосконаленням здатності 

цілепокладання, активним розвитком, передусім, рефлексивних, вербальних, прогностичних 

здібностей. 

Структура життєвої стратегії молоді представлена наступними компонентами: 

мотиваційно-ціннісний, емоційний, інтелектуальний, регулятивно-поведінковий, 

практичний та компонент ресурсних можливостей. Всі компоненти структури життєвої 

стратегії взаємодіють між собою, проте саме для молоді характерно інтегрування та 

закріплення структури інтелекту, що суттєво впливає на диспозицію функціонування та 

взаємодію всіх інших компонентів.  

Інтелектуальний компонент виступає функціонально-інтегрованою структурно-

цілісною взаємодію прогностичних, рефлексивних, вербальних здібностей, що є 

функціонально значущими в пізньому юнацькому віці для процесу становлення, реалізації і 

модифікації життєвих стратегій особистості. 

Психологічні особливості розвитку інтелектуального компонента життєвих стратегій 

в юнацькому віці полягають в тому, що: розвиток рефлексивних здібностей молоді 
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характеризується середнім рівнем (юнаки та дівчата мають потенціал розвитку глибини, 

критичності та об’єктивності рефлексивного мислення, необхідний для самоаналізу, 

самоусвідомлення та осмислення власної життєдіяльності, демонструють тенденції 

підвищення ретроспективної та перспективної рефлексії), для розвитку вербальних 

здібностей молоді характерний низький рівень (юнаки і дівчата демонструють обмежену 

вербальну продуктивність, гнучкість та швидкість; вони, переважно, нездатні чітко 

висловлювати зміст думки, формулювати судження та утворювати поняття), у розвитку 

прогностичних здібностей переважає середній рівень (юнаки і дівчата демонструють 

потенціал аналітичності та перспективності мислення, здатні проявляти гнучкість у побудові 

та обґрунтуванні прогностичних гіпотез, мають необхідний потенціал для усвідомлення 

причинно-наслідкових зв’язків життєвих подій). 

У юнацькому віці функціонування життєвих стратегій характеризується осмисленим 

ставленням молоді до власного життя, інтенсивним формуванням життєвих цілей і 

побудовою програм їх досягнення; зацікавленістю процесом життя та сприйманням його, як 

сповненого сенсом. Поряд із цим, у студентської молоді переважає несамостійність при 

плануванні власної діяльності та розробці життєвої перспективи, обмежена здатність вчасно 

усвідомлювати зміни у процесі власного життя і, відповідно до них, визначати адекватні та 

доцільні шляхи й засоби досягнення цілей.   

Психологічні особливості взаємодії між показниками інтелектуального компонента і 

життєвих стратегій молоді полягають у тому, що серед юнаків і дівчат з високо розвиненими 

рефлексивними, вербальними та прогностичними здібностями переважають такі, що мають 

розроблену систему життєвих цілей; характеризуються високою зацікавленістю процесом 

організації власного життя; осмисленим ставленням до його перспективного планування; 

демонструють самостійність у розробці власної життєвої стратегії. 

Оптимізації процес формування та підвищення ефективності життєвих стратегій 

студентської молоді можна досягти за допомогою розроблених методичних рекомендацій. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів вивчення проблеми 

інтелектуального компонента у становленні життєвих стратегій молоді. Перспективним, на 

нашу думку, є дослідження психологічних особливостей впливу інших структурних 

компонентів (мотиваційно-ціннісного, емоційного, регулятивно-поведінкового, практичного 

та компонента ресурсних можливостей) життєвої стратегії на процес її формування та 

реалізації у молоді. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Програма розвивального тренінгу:  

“Розвиток інтелектуального компонента з метою оптимізації життєвих стратегій молоді” 

 

Заняття № 1 

Тема. Мета, завдання та основні ідеї розвивального тренінгу. 

Мета заняття: ознайомлення із завданнями тренінгу, створення позитивного настрою, атмосфери 

психологічної безпеки та мотивації, необхідних для ефективного проведення тренінгової роботи; встановлення 

правил тренінгової роботи.   

1. Вправа–розминка “Уяви себе за допомогою карти”.  
Мета: активізація уваги, створення позитивної емоційної атмосфери налаштування на групову роботу.  

Зміст та процедура вправи. Для виконання цієї вправи використовується набір метафоричних асоціативних 

карт (набір “Були-не були”, “Morena” (Морена), “Ecco” (Екко) та ін.). За бажанням можна застосувати інші 

карти: сюжетні, абстрактні, які стимулюють уяву або ті, що містять твердження, наприклад, карти з прислів’ями.  

Ведучий пропонує учасникам тренінгу обрати всліпу одну карту і оголошує умови виконання вправи: 

“Уявіть себе, будь-ласка, за допомогою цієї карти. Спробуйте визначити, як ця “карта” пов’язана з Вами: чим 

вона Вас нагадує, або чим зовсім не схожа на Вас. Потім, спробуйте дати цій карті назву”. Учасники сідають в 

коло і по черзі представляють себе, показуючи, при цьому, зміст карти всій групі.  

Час виконання: 15 хвилин. 

2. Визначення правил групової роботи. 

Ведучий оголошує учасникам правила роботи у тренінговій групі та пропонує кожному висловити 

пропозиції, щодо введення додаткових правил та узгодити їх з групою.  

Правила записуються на дошці або на прикріплюються на видному місці, щоб протягом усіх занять тренінгу 

кожен учасник міг до них звернутися. 

Правила групової роботи: 

- повага до думки та особистих історій іншого; 

- прояв активності у груповій роботі;  

- утримання від коментарів під час розповіді іншого; 

- персоніфікація висловлювань, тобто учасник має говорити від себе, починаючи зі слів: “я вважаю”, “на 

мою думку”, “з мого досвіду”,“я пригадую випадок в моєму житті” тощо. 

- збереження конфіденційності; 

- учасник має право відмовитись від виконання завдання, якщо його зміст певним чином активізує 

травматичні переживання; 

Час виконання: 10 хвилин. 

3. Групова бесіда на тему: “Життєва стратегія та її роль у житті людини”.  

Мета: аналіз та визначення факторів та умов оптимальної побудови та ефективної реалізації життєвої 

стратегії. 

Ведучий організовує бесіду з учасниками за наступними питаннями: 

- Що Ви розумієте під поняттям “життєва стратегія”? 

- Як, на Вашу думку, співвідносяться поняття “життєва стратегія”, “суб’єкт життя”, “ автор життя”. 

- Які функції, на Вашу думку, виконує життєва стратегія? 

- Якими якостями має володіти людина для оптимальної побудови та успішної реалізації життєвої 

стратегії? 

- Який вік, на Вашу думку, є найбільш оптимальним для оформлення життєвої стратегії?  Чому? 

- Чи потрібно людині, на Вашу думку, будувати життєву стратегію? Якщо так, то чому? 

Час виконання: 30 хвилин. 

4. Вправа “Жовті мотузки”. 

Мета: усвідомлення власних обмежуючих переконань та активізація дослідницького ресурсу мислення.  

Зміст та процедура вправи. Ведучий пропонує учасникам групи обрати п’ятьох осіб для виконання 

завдання і пояснює правила: “Одному з п’ятьох обраних людей я вдягну пояс, до якого прив’язані чотири довгі 

жовті мотузки. Інші чотири учасники стають по кутах кімнати, тримаючи кінці мотузки”. Людині, яка вдягнула 

пояс з мотузками, зав’язують очі, а посеред кімнати розміщують три предмети у різних місцях. Потім, ведучий 

звертається до людині із зав’язаними очима: “Вам необхідно якнайшвидше розшукати і підняти три предмети і в 

цьому Вам допоможуть учасники, які тримають кінці мотузки, смикаючи її по черзі у той чи інший бік та 

поступово підводячи до предметів”. 

На наступному етапі вправи, ведучий просить учасника із зав’язаними очима зняти пов’язку, а чотирьом 

іншим – зав’язує очі. Завдання повторюється: людина, до якої прив’язано пояс із мотузками, має підняти три 

предмети, які розташовані на підлозі у різних місцях кімнати. Передбачається, що на цьому етапі учасник буде 

намагатися підняти предмети так само за допомогою інших чотирьох учасників, звертаючись до кожного з них з 

проханням потягнути за мотузку так, щоб наблизитись до предмета. Коли завдання виконано, ведучий пропонує 

всім учасникам тренінгу проаналізувати способи виконання завдання і наголошує, що на другому етапі 

виконання вправи мотузки були зайвим, обмежуючим елементом і їх можна було легко зняти, оскільки правила 

це не забороняли.  
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Розвивальний ефект вправи. Вправа показує учасникам, що людина часто діє, спираючись на стереотипні, 

обмежуючи переконання, використовуючи лише частину власного дослідницького потенціалу мислення та 

інтелектуального ресурсу в цілому. Вправа допомагає учасникам усвідомити, наскільки їх інтелектуальна 

діяльність та поведінка може залежати від власних настанов, сформованих попереднім досвідом та оцінити 

важливість гнучкості мислення для ефективної поведінки, діяльності та побудови власної життєвої стратегії.  

Час виконання: 30 хвилин. 

5. Притча про зерна. 

Мета: ілюстрація головних ідей заняття, формування загального смислового поля тренінгу через 

використання притчі-метафори. Вплив на несвідому частину психіки, апелювання до несвідомих переконань 

людини в обхід свідомого мислення, мотивування до подальшої тренінгової роботи. 

“Одного дня чоловіку наснився сон, немов би він, ідучи по місту, заходить до торгової лавки. Чоловік 

озирається і бачить численні екзотичні заморські ягоди, фрукти, овочі. Серед них, дивні, незвичні плоди, не 

схожі на ті, що бачив чоловік раніше. Плоди притягують своїми неймовірними кольорами та ароматами. Ніхто з 

відвідувачів не може встояти, щоб не потримати їх в руках та насолодитися ними. Але, як тільки хто-небудь 

брав до рук фрукт чи овоч, вони зникали, залишаючи на долоні крихітне зернятко. Здивований, чоловік вирішив 

схитрувати і підійшов до хазяїна лавки: 

- Дайте мені, будь-ласка, ось той фрукт, - попросив він, вказуючи на полку з плодами.  

Хазяїн лавки відповів: 

- Ми не продаємо плоди, ми продаємо зерна…”. 

Після прослуховування притчі ведучий просить учасників дати зворотній зв'язок: висловити своє розуміння 

історії, асоціації та думки, які були нею викликані. Групі пропонується відповісти на питання: “Як ви вважаєте, 

який глибинний смисл має ця історія і як вона пов’язана зі змістом нашого тренінгу”? 

Час виконання: 20 хвилин. 

6. Рефлексія заняття. Вправа “Мислеобраз дня” (модифікація однойменної вправи В. А. Ясвіна)  

Мета: активізація рефлексії та творчої уяви, підведення підсумків тренінгового заняття та осмислення 

досягнутого ефекту.  

Зміст та процедура вправи: Виконання вправи передбачає два етапи. На першому етапі ведучий пропонує 

заповнити бланк “Мислеобраз дня”.  

Зміст бланку “Мислеобраз дня”: 

1) вигадайте епіграф дня; 2) оберіть колір, який найбільш відповідає сприйманню цього дня; 3) намалюйте 

символ дня; 4) пригадайте “цитату дня” – фразу, яку висловив хтось з учасників або ведучий.  

Дайте відповідь на наступні питання: 1) Чи відбувається щось?, 2) Відбувається що? 3) Відбувається як? 4) А що 

не відбувається?  

Напишіть: “Чим я можу зараз пишатися?” і “Про що я зараз жалкую?”. 

Час виконання: 15 хвилин. 

Заняття № 2  

Тема. Поняття життєвої стратегії, антиципації, рефлексії та вербального інтелекту.  

Мета заняття: Розкрити психологічний зміст понять рефлексивні здібності, прогностичні здібності, 

вербальний інтелект та визначити їх роль у становленні та реалізації життєвої стратегії. 

1. Рефлексія попереднього заняття. Ведучий пропонує учасникам по бажанню коротко висловити свої 

переживання, враження, ідеї щодо минулого заняття, розповісти про інсайти, які з’явилися після заняття.  

Час виконання: 10 хвилин 

2. Вправа-розминка “Привернути увагу”. 

Кожному учаснику пропонується завдання: у будь-який спосіб привернути увагу інших членів групи. 

Завдання ускладнюється тим, що одночасно це мають робити всі учасники. Наприкінці вправи всі разом 

оцінюють, хто винайшов найкращі способи та зміг привернути увагу найбільшого числа учасників. 

Час виконання: 15 хвилин. 

3. Міні-лекція “Роль рефлексивних здібностей молоді у процесі становлення життєвої стратегії”. 

Рефлексія одночасно є унікальною властивістю людини (рефлексивність), і станом усвідомлення того чи 

іншого об’єкту (рефлексування), і процесом репрезентації у психіці власного змісту (рефлексія). Рефлексія є 

основою здатності людини до довільної саморегуляції інтелектуальної діяльності через інтеграцію трьох психічних 

процесів – когнітивних, регулятивних та комунікативних. 

Рефлексія є невід’ємною складовою інтелектуальної активності особистості. Рефлексія виступає психологічним 

механізмом самопізнання та саморозуміння в якості мисленнєвого процесу. Розвинена рефлексія збагачує Я-

концепцію людини, виступає основою високого рівня самосвідомості особистості, глибокого пізнання та 

розуміння самого себе, усвідомлення своїх потреб, бажань, інтересів, цінностей, здібностей, індивідуальних 

особливостей, переживань, почуттів, корекції своєї життєдіяльності.  

Спрямування рефлексивної активності на образи майбутнього покращує ментальну розробленість життєвої 

стратегії, вдосконалюється її організуючий і регулюючий вплив на поточну діяльність.  

Особистість є відкритою для розвитку рефлексії саме в студентському віці, коли потребує внутрішнього 

впорядкування стрімко виникаючих почуттів, бажань, ідей та прагнень. В цей час самопізнання та 

саморозуміння досягають високого рівня розвитку. У фокусі рефлексії молоді в цей період професійне 

самовизначення, соціальна роль, цінності, інтереси, емоційна сфера, тілесний образ, учбова діяльність.  

Рефлексивні здібності беруть участь в оптимізації процесу становлення життєвої стратегії та виборі способів 

її реалізації. Розвинені рефлексивні здібності сприяють активізації діяльності з проектування професійного 
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шляху та власного життя, ґрунтовному плануванню та прогнозуванню своєї діяльності, спрямуванню на пошук 

особистісних смислів. Розвинена рефлексія є основою здатності людини бути суб’єктом власного життя, 

орієнтуватись на свідомо поставлені цілі та прийняті рішення. 

Час виконання: 20 хвилин. 

4. Міні-лекція “Прогностичні здібності особистості. Психологічний зміст та функції”. 

Прогностичні здібності особистості в психології розглядаються в межах проблеми антиципації (передчуття, 

передбачення, прогнозування). Антиципація є здатністю діяти та приймати рішення з певним часово-

просторовим випередженням по відношенню до очікуваних в майбутньому подій. Завдяки антиципації психіка 

та організм людини заздалегідь налаштовуються та готуються до прогнозованої дії 

Антиципація виконує важливі функції, що виражаються у вгадуванні наперед, передбаченні і очікуванні 

певних подій; готовності до зустрічі з подіями, випередженні їх в поведінці та плануванні дій. 

Здатність до прогнозування найбільш інтенсивно розвивається, починаючи з юнацького віку. В цей час 

відбувається вдосконалення мислення як опосередкованого та узагальненого відображення дійсності, інтенсивно 

розвиваються якості мислення, які відповідають за прогнозування (перспективність, врахування імовірнісної 

природи майбутнього, доказовість прогнозу). 

Прогностичні здібності особистості відіграють значущу роль у процесі становлення життєвих стратегій 

молоді. Вони сприяють оптимізації процесу вибору та прийняття рішень шляхом використання результатів 

прогнозу, які забезпечують мінімізацією невизначеностей щодо майбутнього. Орієнтація на образ майбутнього в 

межах життєвої стратегії має регулятивне значення для поточної життєдіяльності, оскільки відкриває 

можливість для корекції прогнозованого результату відповідно до змін, що відбуваються у поточному житті 

особистості. Мисленєве уявлення людиною наслідків власних виступає значущим  фактором мотивації власної 

поведінки. Уявлення виступають в якості стимулів і спонукають до дій таким же чином, якби вони, 

залишаючись дистантними, були реальними. 

Самопрогнозування є основою саморозвитку та самореалізації особистості, виступаючи механізмом, за 

допомогою якого відбувається визначення власних можливостей розвитку та визначення вимог, які сприяють 

цьому процесу 

5. Групова дискусія “Як сприяють розвинені вербальні здібності оптимальному конструюванню життєвої 

стратегії?”  

Групова дискусія проводиться на основі наступних теоретичних положень, які пропонує до уваги молоді 

ведучий. 

Розвиток вербальних здібностей є основою вербалізації мисленєвої діяльності у процесі становлення 

життєвих стратегій. Розвинені вербальні здібності значно збагачують процес становлення життєвих стратегій 

молоді, дають змогу ясніше розуміти власні переживання, відношення до світу та своє місце в ньому. У випадку 

з абстрактними прагненнями щастя, добробуту, безпеки, самореалізації вербалізація виконує важливу роль, 

оскільки розкриває конкретний зміст бажаного у майбутньому, значно розширює уявлення щодо нього, 

висвітлює різні його аспекти. Це сприяє більшій усвідомленості та узгодженню цінностей з цілями, більш 

суттєвій деталізації плану та розширенню арсеналу засобів реалізації мети. 

Вербальні здібності особистості мають важливе значення для процесу становлення життєвої стратегії, а саме 

для оформлення її на рівні свідомості. Формулювання думки в словах забезпечує розгортання процесу 

усвідомлення власних ідей та прагнень.  

6. Мозковий штурм: “Активізація інтелектуального потенціалу молоді: шляхи, засоби, ресурси”. 

Учасникам пропонується провести мозковий штурм на задану тему. Для цього ведучий пояснює, що важлива 

будь-яка думка, яка буде з’являтись і, відповідно, її необхідно висловлювати. Можна наводити приклади з 

власного досвіду, або будь-які випадки з життя, що допоможуть розкрити поставлене питання. У підсумку, 

ведучий резюмує все сказане. 

Час виконання: 20 хвилин. 

7. Рефлексія заняття. Вправа “Мислеобраз дня” (модифікація однойменної вправи В. А. Ясвіна). 

Мета: активізація рефлексії та творчої уяви, підведення підсумків тренінгового заняття та осмислення 

досягнутого ефекту.  

Зміст та процедура вправи: Виконання вправи передбачає два етапи. На першому етапі ведучий пропонує 

заповнити бланк “Мислеобраз дня”.  

Зміст бланку “Мислеобраз дня”: 

1) вигадайте епіграф дня; 2) оберіть колір, який найбільш відповідає сприйманню цього дня; 3) намалюйте 

символ дня; 4) пригадайте “цитату дня” – фразу, яку висловив хтось з учасників або ведучий.  

Дайте відповідь на наступні питання: 1) Чи відбувається щось?, 2) Відбувається що? 3) Відбувається як? 4) А що 

не відбувається?  

Напишіть: “Чим я можу зараз пишатися?” і “Про що я зараз жалкую?”. 

Час виконання: 20 хвилин. 

Заняття № 3 

Тема. Стимулювання особистісної активності, інтелектуальної ініціативи та творчого підходу  у процесі 

побудови майбутнього. 

1. Рефлексія попереднього заняття. Ведучий пропонує учасникам по бажанню коротко висловити свої 

переживання, враження, ідеї щодо минулого заняття, розповісти про інсайти, які з’явилися  після заняття.  

Час виконання: 10 хвилин 

2. Вправа-розминка “Вгадай, що написано” [14]. 



47 

 

Учасники об’єднуються в пари. Пари виконують вправу по черзі. Один учасник з пари отримає табличку, на 

якій написано фразу, наприклад: «Слухай мене», «Підтримай мене», «Ігноруй мене», «Сміши мене», 

«Сперечайся зі мною», «Роби, як я» тощо. При цьому цей учасник має тримати її так, щоб не бачити, що 

написано на табличці. Його партнеру необхідно зробити так, щоб перший учасник здогадався, що написано на 

табличці. 

Час виконання: 20 хвилин 

3. Вправа “Карта майбутнього” .  

Зміст та процедура вправи. Учасникам пропонується уявити та намалювати своє майбутнє у вигляді карти. 

Позначити на карті глобальні цілі, як пункти місцевості, в які хотіли б потрапити та дати їм назву. Позначити 

також проміжні пункти-цілі на шляху до великих цілей. Вигадати та написати назви  також і для цих пунктів. 

Намалювати та назвати шляхи та вулиці, по яким будуть йти до свої цілей. Позначити, які перешкоди 

виникатимуть на цих шляхах. На яку допомогу вони можуть розраховувати? Самостійно чи з кимсь вони 

долатимуть ці шляхи? Які місцевості вони перетинатимуть за час руху до  своїх цілей. 

Потім ведучий пропонує учасникам записати свої роздуми, які виникли у них під час роботи над картою 

майбутнього. Описати найважливіші цілі, визначити, чи узгоджуються вони між собою. Описати перешкоди та 

труднощі, які можуть виникнути на шляху досягнення цілей 

Розвивальний ефект: вправа сприяє більш чіткому усвідомленню власних цілей та життєвих перспектив, 

створенню в уяві картини свого майбутнього, співвіднесення життєвих цілей та аналіз можливостей, спонукає 

до аналізу власних життєвих прагнень та визначення пріоритетів. 

Час виконання: 40 хвилин. 

4. Байка “Лотерейний білет”.  
Жив на світі чоловік, нічим особливим від інших не відрізнявся, але понад усе він хотів виграти в лотерею. 

Для цього, майже кожного дня він ходив до церкви, ставити свічку Ніколас-Чудотворцю і просив у Бога: 

«Господи, допоможи мені, пішли мені виграш в лотерею». І так він щиро молився не раз, не два, а сотні разів, 

що не могли вже на це спокійно дивитись навіть янголи: «Господи, допоможи вже йому, - звертались вони до 

бога, - він ще більше зміцнить свою віру в тебе». «Допоміг би я йому вже давно, сам не можу дивитись, як він 

вбивається, - відповів Всевишній, - тільки він би хоча б один лотерейний білет купив … ». 

Розвивальний ефект. Усвідомлення власної відповідальності за події свого життя, важливості докладання 

власних зусиль для досягнення успіху. 

Час виконання: 15 хвилин. 

5. Вправа “Виявлення мотивації” . 

Мета: виявлення та усвідомлення мотивацій, що спонукають до реалізації поставлених цілей. 

Зміст та процедура вправи. Ведучий пропонує учасникам тренінгу подумати та записати на листі п’ять 

цілей, що важливими для них в цей період життя. Далі, ведучий пропонує чотири питання:  

- Що буде, коли це станеться? 

- Що буде, коли це не станеться?  

- Чого не буде, коли це станеться?  

- Чого не буде, коли це не станеться?  

Учасникам необхідно дати відповіді на запропоновані питання по кожній своїй цілі, яку вони записали. 

Розвивальний ефект: розширення контексту поставлених цілей, усвідомлення їх перспектив реалізації, 

визначення пріоритетності та своєчасності обраних життєвих цілей, виявлення мотивації досягнення успіху чи 

уникнення невдач у досягненні цілей. 

Час виконання: 35 хвилин. 

6. Рефлексія заняття. Вправа “Мислеобраз дня” (модифікація однойменної вправи В. А. Ясвіна). 

Мета: активізація рефлексії та творчої уяви, підведення підсумків тренінгового заняття та осмислення 

досягнутого ефекту.  

Зміст та процедура вправи: Виконання вправи передбачає два етапи. На першому етапі ведучий пропонує 

заповнити бланк “Мислеобраз дня”.  

Зміст бланку “Мислеобраз дня”: 

1) вигадайте епіграф дня; 2) оберіть колір, який найбільш відповідає сприйманню цього дня; 3) намалюйте 

символ дня; 4) пригадайте “цитату дня” – фразу, яку висловив хтось з учасників або ведучий.  

Дайте відповідь на наступні питання: 1) Чи відбувається щось?, 2) Відбувається що? 3) Відбувається як? 4) А що 

не відбувається?  

Напишіть: “Чим я можу зараз пишатися?” і “Про що я зараз жалкую?”. 

Час виконання: 20 хвилин. 

Заняття № 4 

Тема. Підведення підсумків розвивально-корекційного тренінгу. 

Мета: підведення підсумків тренінгу, обговорення вражень, рефлексія емоційного-почуттєвого стану, оцінка 

здобутків в інтелектуальній сфері, осмислення їх значущості для подальшої життєдіяльності, закріплення 

внутрішньої мотивації до саморозвитку та самокорекції інтелектуальних вмінь з метою оптимізації життєвої 

стратегії. 

1. Рефлексія попереднього заняття. Ведучий пропонує учасникам по бажанню коротко висловити свої 

переживання, враження, ідеї щодо минулого заняття, розповісти про інсайти, які з’явилися  після заняття.  

Час виконання: 10 хвилин 

2. Вправа-розминка “Привітання”. 
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Учасники стають в коло. Ведучий пропонує привітати один одного за допомогою м’яча. Перший учасник 

кидає м’яч, вимовляючи при цьому якесь побажання гарного дня. Ця людина кидає іншій, якій хоче висловити 

побажання, і так далі. Ведучий слідкує за тим, щоб м’яч потрапив до кожного учасника. 

Час виконання: 10 хвилин. 

3. Вправа“Моє уявлення про час”. 
Зміст та процедура вправи. Ведучий пропонує учасникам символічно зобразити власне уявлення про час, 

визначивши минуле, теперішнє та майбутнє. При цьому, ведучий наводить один з прикладів уявлень про час, як 

піскового годиннику, в якому пісок в нижній частині – минуле, у верхній – майбутнє, той, що падає – 

сьогодення. 

Час виконання: 25 хвилин. 

4. Вправа “Моя майбутня самореалізація” . 

Зміст та процедура вправи. Студентам пропонується уявити, що впродовж наступних 10 років їхнього 

життя все відбуватиметься у відповідності до їх бажань та очікувань. Далі, кожному учаснику необхідно 

якнайчіткіше уявити себе через 10 років і подумки дати детальні відповіді на наступні питання: Як Ви 

виглядаєте зовні? Опишіть себе. Яка Ваша професія? Де Ви працюєте? Де живете? Які Ваші плани на майбутнє? 

і т.д.  

Корекційно-розвивальний ефект: вправа активізує образне мислення та уяву, розвиває перспективність 

мислення, сприяє формуванню позитивного емоційного ставлення до процесу прогностичної діяльності.  

Час виконання: 35 хвилин. 

5. Вправа “Моє відчуття часу” .  

Мета: визначення відчуття часу.  

Зміст та процедура вправи. Ведучий пропонує заплющити очі та зосередитись на внутрішньому відчутті 

часу, відкрити очі, коли за їх відчуттям пройде одна хвилина. Про це кожен учасник повідомляє підняттям руки. 

Ведучий інформує групу про те, хто з учасників підняв руку раніше, пізніше та вчасно та зауважує, що 

сприйняття часу може бути обумовлене емоційним станом, настроєм тощо.  

Час виконання: 15 хвилин. 

6. Підсумкова рефлексія. Наприкінці завершального заняття, ведучий пропонує молоді скласти узагальнене 

враження від тренінгу та оцінити його результативність за допомогою питань анкети. 

Анкета 

1) Які в цілому Ваші враження після тренінгу? 

2) На Вашу думку, відповідає зміст тренінгу поставленим завданням? 

3) Які вправи були найскладнішими та найлегшими для Вас? 

4) Що заважало Вам виконувати тренінгові вправи, а що допомагало? 

5) Чи відбулися певні особистісні зміни після тренінгу? Якщо так, то які? 

6) Чи допоміг Вам тренінг у самоусвідомленні та самопізнанні? 

7) Назвіть, будь-ласка, які особистісні здобутки (знання, ідеї, сформульовані цілі, навички, вміння тощо) 

Ви маєте після тренінгу. 

8) Як саме допоможуть Вам здобуті знання та навички у подальшому житті, у побудові та реалізації ваших 

життєвих стратегій? 

9) Як Ви вважаєте, чи є даний тренінг необхідним для студентської молоді? Якщо так, то чому? 

10) Ваші зауваження та побажання щодо форми проведення, змісту, психологічної атмосфери тренінгу 

тощо.  

На завершення, ведучий  пропонує учасникам тренінгу за бажанням висловитись щодо отриманих вражень, 

пережитих емоцій, здобутих навичок та переосмислених життєвих настанов та переконань [14] 
 


