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Аркатова О.С. 

Національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 

м. Харків 

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНУ «ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ» У ПСИХОЛОГІЇ 

В умовах глобальних соціальних змін, коли трансформації в 

різноманітних сферах суспільного життя впливають не тільки на 

мікросоціальні процеси, але й відображаються на особистому житті людей, 

змінюють їх цінності, норми, культуру, дослідження життєвих стратегій 

набуває особливого значення. 

Термін «життєві стратегії» було запропоновано Шарлотою Бюлер 

(1933). Вона розглядала життєвий шлях особистості як індивідуальне та 

особисте життя в динаміці. Індивідуальний психологічний розвиток 

Ш.Бюлер аналізувала в світлі підсумків життя і реалізації внутрішньої 

сутності людини. Людське життя вона представляла як процес становлення 

цільових структур особистості. Головною рушійною силою розвитку 

Ш.Бюлер вважала потребу особистості в самоздійсненні. При цьому 

самоздійснення розуміється як підсумок життєвого шляху, коли «цінності і 

цілі, до яких людина прагне свідомо чи несвідомо отримали адекватну 

реалізацію». Але разом з тим самоздійснення можна розглянути і як процес, 

який в різні вікові фази може виступати то як добре самопочуття, то як 

переживання завершення дитинства, то як самореалізацію. Повнота 

самоздійснення, зазначала Ш.Бюлер, залежить від здатності особистості 

ставити цілі, які найбільш адекватні її внутрішній суті. 

На противагу Ш.Бюлер, С.Л.Рубінштейн розглядав поняття 

«життєвий шлях» не як рух людини вперед, а як рух особистості в гору, до 

вищих, більш досконалих і кращих форм людської сутності. На думку 

С.Л.Рубінштейна життєвий шлях – це історія становлення особистості в 

певному суспільстві, яка підпорядкована соціальним закономірностям. 

Життєвий шлях особистості не тільки відображає закономірності 

громадського способу життя, скільки втілює і індивідуалізує ці 

закономірності. 

К.А. Абульханова-Славська сформувала більш точне визначення 

поняття «Життєві стратегії», в якому головною ознакою є не 

самовдосконалення, а індивідуальні особливості людини. Вона визначила 

його як здатність проектувати життя з урахуванням своїх індивідуальних 

особливостей, типовим особистості, і як засіб розв’язання суперечностей 

між зовнішніми і внутрішніми умовами життя, перетворення умов, ситуацій 

життя відповідно до цінностей людини. 

Виходячи з цього визначення, можна виділити три основні ознаки 

життєвих стратегій: вибір способу життя, вирішення протиріччя 

«хочу/маю» і створення умов для самореалізації та творчого пошуку. 

Ю.М.Різник ті Є.А.Смирнов розглядають поняття «життєві стратегії» 

як спосіб свідомого планування і проектування людиною свого життя за 
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допомогою поетапного формування її майбутнього, тобто формування 

певної життєвої перспективи. 

На відміну від вищевказаної думки є ідея О.С.Васильєвої та 

Е.А.Демченко про те, що «життєва стратегія» – це такий спосіб життя, 

система цінностей і цілей, реалізація яких дозволяє людині зробити його 

життя найбільш ефективним. 

З точки зору П.Г. Постнікова «життєва стратегія» – це цільовий 

орієнтир всієї освітньої системи, необхідний для створення умов, які 

сприяють гармонійному розвитку особистості школяра на різних етапах 

здобуття освіти, впливаючи на формування його життєвої позиції і 

усвідомлення учнями свого життєвого покликання, визначення ними 

способів реалізації поставлених цілей в житті. 

О.А. Вороніна, під стратегією життя розуміє індивідуальний спосіб 

проектування і реалізацію людиною життєвих цілей у часовій перспективі з 

урахуванням своїх ціннісних орієнтацій, смислів власного життя. 

Р.А. Ілаєва і І.І. Савіна запропонували своє авторське визначення. В 

цьому визначенні життєва стратегія – це усвідомлено заплановані і 

спроектовані найближчі і віддалені життєві плани особистості на майбутнє. 

Вони базуються на термальних і інструментальних цінностях – цілях і 

умовах, що сприяють її самопросуванню і підвищенню рівня якості життя, 

та поставлені відповідно до її індивідуальних інтелектуально-творчих 

можливостей, життєвого досвіду і дозволять людині зайняти активну 

суб’єктивну життєву позицію. 

Розглядаючи зазначені погляди дослідників «життєвих стратегій», це 

поняття можна згрупувати за такими ознаками, як зосередженість на 

самопросуванні особистості, термальні і інструментальні цінності і цілі, 

створення умов для поліпшення якості життя, планування майбутнього. 

 

Артеменко В.І. 

Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

м. Харків 

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ 

Психологічна готовність до материнства і методи її формування 

набувають останнім часом все більшу актуальність серед проблем 

психології розвитку. Це пов'язано як із зростанням демографічних проблем, 

наприклад, зниженням потреби в дітях, про що попереджають соціологи, 

зростанням девіантного материнства, числа відмов від дитини і тому 

подібне. З іншого боку, подібний інтерес обумовлений увагою до проблем 

особового розвитку дорослої жінки, у тому числі, у зв'язку з її новою роллю 

– роллю матері. 

Під час вагітності у більшості жінок змінюється ставлення до 

оточуючих, вони по-особливому реагують на зовнішні і внутрішні 

подразники. Ще складніше виглядає ситуація, коли вагітність 


