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СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ  
З РІЗНОЮ ЧАСОВОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ 

 
Осмисленість життя в умовах сучасної кризової політичної та соціально-

психологічної ситуації в Україні набуває нових форм та призводить до 
трансформацій уявлень молодих людей про себе та сенс власного існування. За 
таких умов молоді доволі важко будувати плани на майбутнє та формувати цілі, 
які б надавали життю значимість та спрямованість. Відтак, набуває актуальності 
та соціальної значущості проблема дослідження смисложиттєвих орієнтацій 
особистості крізь призму часової перспективи.  

Смисложиттєві орієнтації – це цілісна система свідомих та вибіркових зв’язків, 
що відображає спрямованість особистості, наявність життєвих цілей, 
усвідомленість виборів та оцінок, задоволеність власним життям та здатність 
брати відповідальність за нього, впливаючи на його хід (Д.О. Леонтьєв). У 
вітчизняній психології смисл вивчався як одна з основних категорій психології 
(Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), як центральна спрямованість 
особистості (Б.Г.Ананьєв, В.Н. Мясищев), як життєва стратегія 
(К.О. Абульханова-Славська, Ю.М. Забродін, В.В. Столін). 

Поняття часової перспективи введено Л. Франком, який визначає її як існуючу 
в даний момент сукупність уявлень індивіда про своє психологічне минуле і 
майбутнє. У наукових дослідженнях значна увага приділялася вивченню розвитку 
і зміни часової перспективи упродовж онтогенезу (П. Жане, Б.Г. Ананьєв, 
Д.Б. Ельконін), а також ґендерним відмінностям її формування (Е.І.Головаха, 
А.А. Кронік). Вивчалися зв'язки часової перспективи з рівнем суб'єктивного 
благополуччя (Ф.Зімбардо, І.Бонівел) та соціальною ситуацією життя індивіда 
(Ж.Нюттен). На сучасному етапі предметом дослідження є взаємозв’язок 
ціннісних орієнтацій та часової перспективи делінквентних підлітків (Мамедова 
Ж.С., 2007) та співвідношення суб'єктних і особистісних характеристик при 
побудові часової перспективи у людей різних професій (Тєрьохіна Н.С., 2014). 

Опираючись на позицію Мамедової Ж.С., ми вважаємо, що наявність 
віддаленої часової перспективи, орієнтація особистості на майбутнє, позитивне 
емоційне ставлення до майбутнього і минулого пов'язані зі сформованістю ієрархії 
її ціннісних орієнтації. Відтак, смисложиттєві орієнтації поряд з часовою 
перспективою представляють собою специфічний механізм, за допомогою якого 
особистість здійснює не тільки організацію і регуляцію часу власного життя, а й 
прогнозує своє майбутнє за допомогою реальної опори в теперішньому та 
повноцінного осмислення подій минулого. Для доведення даної гіпотези 
планується проведення дослідження за допомогою «Тесту смисложиттєвих 
орієнтацій» Д.О. Леонтьєва, методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, та 
«Опитувальника часової перспективи» Ф.Зімбардо. 

 Науковий керівник: Іванюк М.О., викладач 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОДУКТИВНОЇ  
ПЕРЕРОБКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСВІДУ  
ЛЬОТНОГО РИЗИКУ У ПІЛОТІВ-СПОРТСМЕНІВ 

 
Пережиті складні польотні ситуації, пов’язані з небезпекою та ризиком, 

залишають відбиток в свідомості пілота, який може впливати на його подальшу 
професійну успішність. Механізми цього впливу можуть бути різними і діяти 
комплексно, зачіпаючи емоційно-вольову, мотиваційну, пізнавальну та 
поведінкову сфери. Набутий у небезпечних ситуаціях емоційний досвід дозволяє 
підвищити рівень емоційної стійкості та здатності до самоконтролю, але може і 
навпаки завдати шкоди, погіршуючи психологічну готовність до виконання 
професійних завдань.  

Очевидно, що значну роль у тому, продуктивними чи деструктивними будуть 
психологічні наслідки зустрічі з небезпекою, відіграватиме адекватність прийомів 
опрацювання такого досвіду. Але не менш важливим може бути і те, наскільки 
людина була готова до зустрічі з небезпекою. Мова йде про ті чинники 
продуктивної переробки психологічного досвіду льотного ризику, які формуються 
ще до зустрічі з небезпечною ситуацією, і пов’язані з певною практикою 
психологічної підготовки.  

З метою дослідити дієвість різних підходів до психологічної підготовки до 
складних ситуацій та прийомів переробки досвіду переживання небезпеки ми 
плануємо охопити емпіричним дослідженням вибірку пілотів-спортсменів, адже 
сутність спорту полягає в тому, що людина в боротьбі за спортивний результат 
наближається впритул до межі своїх можливостей. Можна припустити, що пілоти-
спортсмени витримують набагато більш значні психологічні навантаження, ніж 
пілоти, які працюють в системі авіаперевезень, хоча індивідуальна 
психофізіологічна витривалість у них може не відрізнятися. Якщо це так, то 
причина цього може полягати у специфіці передпольотних психологічних 
настанов і особливостях індивідуальної системи смислів у спортсменів як 
представників екстремального виду діяльності.  

Можна також припускати, що на етапі після виходу зі складної ситуації, саме 
специфічна система смислів суб’єкта ризикової діяльності забезпечує включення 
продуктивних механізмів психологічної переробки набутого досвіду. Ймовірно, 
що цей процес має складну детермінацію. Можливо, існують різні схеми 
переробки екстремального психологічного досвіду, вибір яких має відбуватися з 
урахуванням особливостей смислової сфери особистості та провідних мотивів 
діяльності. Але всі ці припущення потребують подальшої емпіричної перевірки.  

Науковий керівник: Петренко О.В., к. психол. н., доцент 
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