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психологічні особливості авторського життєвого вибору 
в юнацькому віці 

У статті досліджується феномен життєвого вибору. Наведено підходи сучас-
них вчених до вивчення життєвого вибору в юнацькому віці як суб’єктного, 
екзистенційного, самостійного. Проаналізовано психологічні особливості 
ціннісно-смислових детермінант життєвого вибору в юності, взаємозв’язку 
цього явища з життєвими цілями й планами молоді. Розглянуто феномен 
авторського життєвого вибору юнаків, як такий, що здійснюється на заса-
дах особистісної свободи й відповідальності та спрямований на самореаліза-
цію їх життєвих цілей і планів. 
Презентовано зміст авторського опитувальника для дослідження особливос-
тей здатності до здійснення авторського життєвого вибору особистості віку 
пізньої юності. Проаналізовано результати експериментального досліджен-
ня авторського життєвого вибору особистістю пізнього юнацького віку. 
Ключові слова: особистість, юнацький вік, авторський життєвий вибір. 

Постановка проблеми. Значна динамічність суспільно-політичної ситу-
ації розвитку особистості в Україні на початку ХХІ ст., відсутність єдиної 
загальнодержавної ідеології та системи цінностей, наявність різноманітного 
й суперечливого впливу різноманітних ЗМІ на свідомість кожної людини 
визначають високу актуальність дослідження здатності сучасної людини до 
здійснення автономних життєвих виборів. У юності, з настанням громадян-
ської зрілості, індивідуум вперше одержує соціальні можливості не лише до 
здійснення життєвих виборів щодо організації власної життєдіяльності в те-
перішньому й майбутньому, але й до їх реалізації в системі соціальних вза-
ємин. За таких умов особистість переживає як свободу власного життєвого 
вибору, так і особистісну та соціальну відповідальність за його звершення, 
усвідомлює незворотність вже здійснених життєвих виборів. Усе це, а та-
кож значна обмеженість життєвого досвіду юнаків і дівчат щодо здійснення 
власних, вільних та відповідальних, глибоко осмислених стратегічних вибо-
рів у своєму житті визначають соціальну значущість дослідження проблеми 
авторського життєвого вибору особистості в юнацькому віці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній психологічній 
науці життєвий вибір людини розглядається як механізм вирішення нею 
суб’єктивно складних або кризових життєвих ситуацій, засіб віднаходжен-
ня оптимального шляху подальшого особистісного розвитку, який найбіль-

© Гріньова О. М., 2018
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шою мірою сприяє її продуктивній самореалізації. Згідно з науковою по-
зицією І. А. Сербін-Жердецької, ефективність життєвого вибору впливає 
на специфіку вирішення особистістю «переломних» життєвих ситуацій та 
визначає хід її подальшого життя на тривалі часові періоди. Здатність до 
життєвого вибору визначає можливості людини зі зміни соціальних обста-
вин своєї життєдіяльності й, таким чином, управління своїм життям [7]. 
О. О. Комлєв підкреслив, що здійснення життєвих виборів сприяє самороз-
витку як особистісного, так і соціального світу людини. Стрімкі зміни су-
часного соціуму створюють нові життєві ситуації в бутті індивідуума. Для 
вирішення таких ситуацій він має здійснити особистісно «значущий» жит-
тєвий вибір, в якому актуалізуються його цінності. У процесі життєвого ви-
бору з ряду можливостей, наявних у конкретній життєвій ситуації, людина 
обирає саме ті, які найбільшою мірою сприяють її самореалізації [4]. 

У дослідженнях М. О. Щукіної підкреслюється відповідальність інди-
відуума за його життєві вибори. У процесах особистісного саморозвитку 
людина набуває здатності до рефлексивного виходу за межі актуальної 
ситуації розвитку та здійснення життєвого вибору не лише з наявних у 
соціальній сиутації розвитку альтернатив, але і до створення нових альтер-
натив свого життєвого вибору [9]. За таких умов особистість стає не лише 
суб’єктом, який управляє процесами свого життєвого вибору, але й авто-
ром, що створює альтернативні варіанти такого вибору. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У віково-
му аспекті становлення життєвого вибору особистості має свою специфіку. 
Згідно з науковою позицією І. С. Кона, найбільш значущими життєвими 
виборами для юнаків є вибори, що визначають їх майбутнє — вибір профе-
сії, коханої людини та друзів, особистісне самовизначення тощо. Здійсню-
ючи такі вибори, молоді люди визначають стратегічні способи реалізації 
своїх смисложиттєвих орієнтацій у своїй життєвій перспективі, створюють 
життєві цілі, плани, інші когніції індивідуального проекту свого життя. 
Глибоко осмислені й емоційно пережиті, здійснені на засадах особистісної 
свободи й відповідальності, життєві вибори в юнацькому віці є авторськи-
ми. У таких виборах особистість не наслідує стереотипні зразки соціально 
схвалюваного життя сучасної людини, а створює свій, унікальний і непо-
вторний життєвий шлях. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є теоретично й експери-
ментально дослідити психологічні особливості авторського життєвого ви-
бору в юнацькому віці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічні особливості 
здійснення життєвих виборів особистістю юнацького віку досліджувались 
у роботах Е. Ю. Алієвої, Р. Д. Гусейнова, Є. В. Степури, Т. М. Титаренко 
та ін. 

Т. М. Титаренко зазначила, що сучасна особистість, що живе в суспіль-
стві постмодерну, може здійснювати авторський вплив на свою реальність. 
Для реалізації такого впливу людина має «… знайти в собі сили для вибо-
ру нової форми інтерпретації того, що відбулося, ще раз переписати свою 
життєву історію…» [6, с. 27]. Авторське переосмислення юнаком альтер-
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нативних життєвих рішень на канві власної життєвої історії здійснюється 
на засадах особистісної свободи. При цьому «віднайти в собі сили» особис-
тість може засобами вольової саморегуляції таких дій. Вчена зазначила, 
що життєвий вибір особистості характеризується властивостями свободи, 
усвідомленості й довільності [6]. 

Авторський життєвий вибір юнаків характеризується не лише особис-
тісною свободою, але й відповідальністю. Усвідомлення й переживання 
молодою людиною власної відповідальності перед собою й суспільством за 
реалізацію своїх життєвих виборів, здійснення життєвих цілей і планів 
сприяє актуалізації її здатності до суб’єктного управління своїм життям. 
Відтак життєвий вибір юнаків стає суб’єктним. Р. Д. Гусейнов інтерпрету-
вав суб’єктний вибір як здатність людини генерувати варіанти свого жит-
тєвого вибору та обирати один з них, підпорядковуючи цей процес пере-
живанням відповідальності за свій вибір. Суб’єктний вибір здійснюється 
на основі суб’єктної позиції, що поєднує уявлення особистості про себе та 
власне місце у світі. Такий вибір пов’язаний з концентрацією життєдіяль-
ності людини у тих модусах оточуючої реальності, взаємодія з якими най-
більше сприяє реалізації її проекту [3]. 

У процесах суб’єктного управління своєю життєдіяльністю переживан-
ня юнаками відповідальності за прийняття власних життєвих рішень під-
силюється, оскільки, як слушно відзначив Є. В. Степура, екзистенційний 
вибір супроводжується усвідомленням того, що наявні до остаточного ви-
бору життєві альтернативи можуть бути втрачені назавжди [8]. Пережи-
вання незворотності подальшого вибору одного з альтернативних варіантів 
життєвих рішень сприяє підвищенню особистісної відповідальності юнака 
ще до здійснення життєвого вибору, в процесі конструювання життєвих 
рішень як його альтернативних варіантів. 

Життєвий вибір здійснюється юнаками на засадах особистісної сво-
боди й відповідальності, отже, є суб’єктним. Водночас особистість оби-
рає оптимальне життєве рішення для реалізації створеного проекту свого 
ідеального майбутнього, переосмислюючи й переживаючи відповідність 
сконструйованих варіантів соціальної активності власним смисложит-
тєвим та ціннісним конструктам. Такий життєвий вибір є більш широ-
ким психічним утворенням, ніж суб’єктний вибір, а саме — авторським. 
Л. І. Анциферовою було підкреслено, що людина стає автором своїх пси-
хічних утворень, якщо вона саме створює, а не лише відшукує власну 
самість [2]. C. Д. Максименко також констатував, що у своїх творіннях 
людина як «… автор втілює власне переживання стану народження себе як 
Я-існуючого, Я-суб’єкта» [5, с. 210]. 

Е. Ю. Алієвою самостійний життєвий вибір особистості пізнього юнаць-
кого віку досліджується як здатність до цілеспрямованого управління 
 своєю життєвою активністю, спрямованого на реалізацію її ціннісних 
орієнтацій. Такий вибір характеризується здатністю до управління соці-
альними обставинами свого життя, стійкої життєвої позиції, розвиненою 
особистісною саморегуляцією, вираженою емоційною стійкістю при здій-
сненні життєвого вибору в умовах невизначеності та ін. [1]. 



46

ISSN 2304–1609. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2018. Том 23. Випуск 1 (47)

У своїх життєвих виборах особистість створює способи втілення влас-
них смисложиттєвих та ціннісних орієнтацій у певній програмі влас-
ної соціальної активності. При цьому автор такого життєвого вибору є 
«Я-існуючим», оскільки його «Я» вільне й автономне від соціального тис-
ку і водночас є «Я-суб’єктом», оскільки приймає на себе відповідальність 
за свій життєвий вибір. 

Теоретичний аналіз феномена авторського життєвого вибору юнаків у 
фаховій літературі як глибоко осмисленого, спрямованого на самореаліза-
цію особистості, такого, що здійснюється на засадах особистісної свободи 
й відповідальності, визначив необхідність створення спеціальної псиході-
агностичної методики для дослідження особливостей становлення цього 
психічного утворення в сучасної молоді. 

Для діагностування психологічних особливостей авторського життєво-
го вибору юнаків нами було розроблено психодіагностичну методику «Ав-
торський життєвий вибір». На основі аналізу здійсненого теоретичного 
аналізу феномена життєвого вибору, а також методик Д. О. Леонтьєва, 
А. С. Мальцевої для дослідження вибору людини як психічного утворен-
ня в змісті розробленої методики було виокремлено шкалу автономності, 
точніше, здатності юнаків рефлексивно відокремлювати власне «Я» від 
утворень особистісного й соціального світу в процесі здійснення життєвих 
виборів. Шкала екзистенційної основи авторського життєвого вибору ві-
дображає прагнення респондентів обирати такі способи організації своєї 
життєдіяльності, які забезпечують найбільші можливості для реалізації 
власних екзистенцій, а також найбільшою мірою враховують життєві ін-
тереси й прагнення інших людей. Шкала грунтовності вибору дає можли-
вість виявити обміркованість, аналіз юнаками впливу свого вибору на інші 
аспекти їх життєдіяльності. Шкала задоволеності життєвим вибором відо-
бражає переживання досліджуваними відповідності вже здійсненого жит-
тєвого вибору своїм смисложиттєвим орієнтаціям. Шкала життєстійкості 
в процесі життєвого вибору передбачає виявлення готовності респондентів 
долати життєві труднощі, навіть значні, для реалізації життєвого вибо-
ру. Такий вибір не є соціальним пристосуванням особистості, однак відо-
бражає її прагнення до створення саме авторських способів проектування 
свого життя. Тому активність юнаків зі здіснення авторських життєвих 
виборів є неадаптивною. 

Психодіагностична методика «Авторський життєвий вибір». Мета: до-
слідити психологічні особливості здатності юнаків до здійснення автор-
ського життєвого вибору. 

Інструкція: перед Вами перелік тверджень. Поміркуйте про своє жит-
тя та пригадайте найбільш важливі вибори, які Ви вже зробили в житті. 
Якщо запропоноване твердження є близьким до способу здійснення Вами 
ключових виборів Вашого життя, — оберіть відповідь «Так». Якщо така 
характеристика здійснення життєвих виборів Вам не властива — оберіть 
відповідь «Ні»: 

1. Для мене важливо робити в житті власні вибори, а не прислухатися 
до думки інших людей, навіть найбільш близьких. 
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2. Для мене важливо будувати моє життя відповідно до моїх моральних 
принципів, навіть якщо вони йдуть врозріз з думкою більшості. 

3. Приймаючи остаточне рішення у важливому для мене питанні, я ке-
руюся правилом «7 разів відміряй — один відріж». 

4. Якщо я в житті роблю важливий вибір, не прислухаючись до свого 
«Я», то потім почуваю себе дискомфортно. 

5. У житті я не шукаю легких шляхів. 
6. Здійснюючи важливий життєвий вибір, я в першу чергу прислухаюся 

до себе і думаю: чи «Дійсно це те, що треба мені»? 
7. Якщо в житті я бачу несправедливість — я не мовчу і не роблю ви-

гляд, що мене це не стосується. 
8. Перед тим, як зробити важливий життєвий вибір, я багато разів зва-

жую усі можливі рішення, оцінюю плюси і мінуси кожного з них. 
9. Приймаючи важливі для мене життєві рішення, я глибоко пережи-

ваю їх. 
10. У ситуації складного життєвого вибору з багатьох альтернатив я ви-

беру правильну, навіть якщо цей вибір ускладнить моє життя. 
11. У ситуації складного життєвого вибору, якщо порада близьких лю-

дей, що бажають мені добра, буде правильною — я прийму її. 
12. У житті я прагну приймати такі рішення, які не шкодять іншим 

людям. 
13. Найважливіші життєві рішення я роблю, довіряючи собі і своїй ін-

туїції — спонтанно, не роздумуючи довго. 
14. Зробивши правильний для мене життєвий вибір, я переживаю по-

зитивні емоції. 
15. Якщо я розумію, що зробив неправильний життєвий вибір, то праг-

ну «переграти» ситуацію, змінити своє життя. 
16. У складних життєвих ситуаціях я згадую відомих, успішних людей 

зі схожою життєвою історією і прагну діяти так, як вони. 
17. «Мета виправдовує засоби», а «переможців не судять». Якщо для 

досягнення моїх цілей треба буде «пройти по головах» — я зроблю це. 
18. Після того, як у важкій життєвій ситуації я знайшов оптимальне 

для себе рішення, я ще раз добре його обдумаю. 
19. Якщо мої близькі люди не згодні з моїм життєвим вибором, мене му-

чать докори сумління, навіть якщо я впевнений, що цей вибір — правильний. 
20. Краще не ризикувати, а робити в житті такі вибори, які найбільш 

імовірно гарантують досягнення успіху. 
Ключ та інтерпретація: 
– шкала автономності вибору — питання № 1 «Так», 6 «Так», 11 «Ні», 

16 «Ні»; 
– шкала екзистенційної основи вибору — питання № 2 «Так», 7 «Так», 

12 «Так», 17 «Ні»; 
– шкала грунтовності (обміркованості) вибору — питання № 3 «Так», 8 

«Так», 13 «Ні», 18 «Так»; 
– шкала задоволеності вибором — питання № 4 «Так», 9 «Так», 14 

«Так», 19 «Ні»; 
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– шкала життєстійкості в процесі життєвого вибору — питання № 5 
«Так», 10 «Так», 15 «Так», 20 «Ні». 

Збіг відповіді респондентів з ключем на кожне питання оцінюється в 
1 бал. За результатами використання розробленої методики респонденти 
можуть набрати від 0 до 20 балів. Високому рівню здатності особистості 
до здійснення авторського життєвого вибору відповідає результат у 14–20 
балів, середньому — 7–13 балів, низькому — 0–6 балів. 

Експериментальне дослідження здатності юнаків до здійснення автор-
ського життєвого вибору проводилось на базі Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, а також Глухівського національ-
ного педагогічного університету імені О. Довженка. У дослідженні взяли 
участь 230 юнаків та дівчат віком 17–21 рік. Результати проведеного до-
слідження представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількісні результати дослідження здатності юнаків до здійснення авторського 
життєвого вибору n=230

Рівень розвитку здатності 
юнаків до життєвого вибору

Вікова група респондентів (у %)
17 років 18 років 19 років 20 років 21 рік

Високий 51,06 30,61 54,17 56,52 45,00
Середній 34,04 61,22 39,58 28,26 32,50
Низький 14,89 8,16 6,25 15,22 22,50

Як видно з табл. 1, у майже половини всіх респондентів показники 
здатності до життєвого вибору є високими (51,06 % у 17 років, 30,61 % 
у 18 років, 54,17 % у 19 років, 56,52 % у 20 років, 45,00 % у 21 рік). 
Ці досліджувані прагнуть до здійснення автономного від соціального тис-
ку, найбільш оптимального для них варіанта життєвих рішень, який від-
повідає їх смисложиттєвим когніціям та оцінюється самою особистістю 
як власний. Процес здійснення такого вибору не є спонтанним і одномо-
ментним актом, юнаки багаторазово обмірковують та переоцінюють власні 
життєві вибори перед прийняттям остаточного рішення про їх реалізацію, 
переживають задоволення від самого процесу здійснення вибору. При здій-
сненні життєвих виборів прагнуть до переходу до постановки нових, більш 
складних завдань свого життя. У цілому досягнення високих показників 
авторського життєвого вибору юнаків є виявом їх готовності до реалізації 
визначених стратегічних цілей їх життя. 

Помірні кількісні показники розвитку механізму життєвого вибору ви-
явлені в 34,04 % юнаків віком 17 років, 61,22 % — 18 років, 39,58 % — 
19 років, 28,26 % — 20 років, 32,50 % — 21 рік. Юнаки з середніми 
результатами становлення досліджуваного утворення набувають здатності 
до автономного й осмисленого життєвого вибору. Водночас для досягнення 
найбільш важливих для них життєвих цілей, прогноз успішності яких є 
нечітким, опитувані надають перевагу здійсненню обгрунтованих, але со-
ціально стереотипних, недостатньо індивідуалізованих життєвих виборів. 
Орієнтація на «легкі», «гарантовані» засоби досягнення життєвих цілей 
сприяє зменшенню тривожності юнаків щодо їх реалізації. Водночас опи-
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тувані часто переживають незадоволеність здійсненим вибором, оскільки 
обрані стереотипні способи життєпроектування спрощують образи досяг-
нення відповідних житєвих цілей у майбутньому, зменшують їх відповід-
ність екзистенціям ідеального проекту свого майбутнього. 

До низького рівня розвитку авторського життєвого вибору нами було за-
раховано 14,89 % юнаків віком 17 років, 8,16 % — 18 років, 6,25 % — 19 
років, 15,22 % — 20 років та 22,50 % — 21 рік. При здійсненні життєвих 
виборів вони вкрай мало осмислюють їх можливості для реалізації своїх 
смисложиттєвих орієнтацій. Досить помірно переживають власну свободу 
й відповідальність у процесі здійснення вибору. Вони осмислюють власні 
вибори як соціальну необхідність, вияв потреби відповідати соціальним 
очікуванням. Тому низький рівень розвитку здатності юнаків до здійснен-
ня авторських життєвих виборів мало сприяє реалізації їх смисложиттє-
вих та ціннісних орієнтацій в пректі індивідуального майбутнього. 

Висновки. Юність є сензитивним періодом для розвитку здатності осо-
бистості до здійснення життєвого вибору. Найбільш значущі для юнаків 
життєві вибори відображають обрані ними стратегічні способи реалізації 
власних смисложиттєвих та ціннісних орієнтацій, досягнення життєвих 
цілей. Авторські життєві вибори здійснюються молодими людьми авто-
номно від впливу соціальних детермінант, є глибоко осмисленими й пере-
житими, здійснюються на засадах особистісної свободи й відповідальності 
за свій вибір. Результати емпіричного дослідження здатності юнаків до 
авторського життєвого вибору показали, що кількісні показники високого 
рівня розвитку цього психічного утворення є високими менше, ніж у поло-
вини респондентів. Відтак не всі молоді люди успішно здійснюють страте-
гічні вибори свого життя. Це визначає необхідність створення спеціальних 
умов для активізації здатності юнаків до здійснення авторських життєвих 
виборів. 

Перспективами подальших досліджень розвитку цього явища в юнаць-
кому віці є вивчення його чинників та взаємозв’язків з іншими особистіс-
ними утвореннями, розробка психологічних заходів з активізації здатності 
сучасних юнаків до авторського життєвого вибору. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО ЖИЗНЕННОГО 
ВЫБОРА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Резюме 
В статье исследуется феномен жизненного выбора. Представлены подходы со-

временных ученых к изучению жизненного выбора в юношеском возрасте как к 
субъектному, экзистенциальному, самостоятельному. Проанализированы психо-
логические особенности ценностно-смысловых детерминант жизненного выбора в 
юности, взаимосвязи этого явления с жизненными целями и планами молодых 
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людей. Рассмотрен феномен авторского жизненного выбора юношей, как такой, 
который совершается на основе личностной свободы и ответствености и направлен 
на самореализацию их жизненных целей и планов. 

Представлено содержание авторского опросника для изучения особенностей спо-
собности к авторскому жизненному выбору личности позднего юношеского возрас-
та. Проанализированы результаты экспериментального исследования авторского 
жизненного выбора личности в позднем юношеском возрасте. 

Ключевые слова: личность, юношеский возраст, авторский жизненный выбор. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF AUTHOR’S LIFE CHOICE 
IN YOUTH AGE 

Abstract 
Psychological phenomenon of life choise provide human competence of their life 

circumstances’ management. Individual makes his life choise in difficult, recessionary 
circumstances. Such choice designates his further life for a long time. Life choice in 
youth is considered as subjective (R. Gussejnov), existential (E. Stepura), independent 
(E. Alieva) in psychological literature. Personality of youth age makes life choices deal 
with realization of his sense-of-life and value orientations, with strategic purposes and 
plans of his future life. So, life choice of personality youth age is considered as subjec-
tive, existential and autonomous phenomenon in modern psychological science. Young-
sters experience their personal freedom and responsibility in term of their life choice. 

Authors’ checklist «Authors life choice» was developed for research of special fea-
tures of authors’ life choice of personality in youth. This methodics includes scales of 
authonomy of choice, existential bases of choice, justification of choice, complacency 
of choice, resilience of personality in conditions of life choice. In conditions of experi-
mental research high level of capacity of authors’ life choice was educed of fewer than 
half of youngsters. 

230 students of the National Pedagogical Dragomanov University and Oleksandr 
Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university took part in experimental re-
search. Youngsters with high level of authors life choice are capable of designing their 
own life project. They have an internal locus of control. They also create their own, au-
thors, life goals and plans. Young people with medium level prefer to use stereotyped 
directions of life goals’ achievement. Young adults with low level of this phenomenon 
have a very limited abilities of their life choices’ management. 

Key words: personality, youth age, author’s life choice. 
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