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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
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Рівненський державний гуманітарний університет

У статті відображаються результати теоретичного дослідження «рефлексії» як чинника життєвого про-
ектування особистості. Проведено системний аналіз поняття в науковій літературі та виділено основні під-
ходи до визначення його змістових характеристик. Теоретично обгрунтовано провідні властивості, форми 
феномену, здійснено теоретичний аналіз наукових робіт, що розкривають сутність рефлексії як чинника 
життєвого проектування особистості. Окреслено рефлексію активним чинником, що впливає на утворення 
Я-концепції [Сергєєнкова, с. 175], самовизначення, самоідентифікації особистості, як передумову ство-
рення життєвого проекту, механізм забезпечення конгруентності, конструктивності і чіткості побудови 
життєвої перспективи.
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життєве проектування.

Постановка проблеми. У суспільстві ХХІ ст. 
відбувається стрімке збільшення темпо-

ральності життя та оновлення процесів соціального 
досвіду. Вони пропонують нові тенденції життєт-
ворчості особистості, серед яких можна відзначи-
ти і спрямованість до індивідуалізму. Як такий, 
він проявляється у визнанні пріоритету індивіду-
альних інтересів над інституційними, у створенні, 
гуманізації мікросвіту людини та в уможливленні 
права на незалежне існування з можливістю роз-
вивати себе, самовдосконалюватись. 

Актуальність нашого дослідження визнача-
ється недостатністю вивчення ефективних спо-
собів самопобудови, самоздійснення, чого вима-
гає життєвий рух сучасної епохи. Вона полягає 
в науковому пошуку знань, що конструктивно 
впливають на життєтворчість особистості. 

Популяризованим у суспільстві стало про-
ектування суб`єктивного життєвого шляху. По-
будова може здійснюватися у формі життєвого 
проекту, який утворюватиметься і функціюва-
тиме за умови індивідуального свідомого підхо-
ду. Проект (від лат. projectus – кинутий уперед) 
у загальному розумінні – визначається як сис-
тема параметрів майбутнього життя людини; 
утворений прототип, прообраз передбачувано-
го або можливого – в єдності зі способами його 
досягнення, який включає сукупність ряду по-
слідовних дій, динаміку станів об'єкту в часі, 
спрямованих на досягнення цілі чи результату. 
Предметом проектування виступає особистість, а 
об`єктом – її майбутнє (психологічно-суб’єктивна 
та предметно-об’єктивна реальність). 

Обов`язкова передумова, що забезпечує адек-
ватність та відповідність проекту реаліям життя 
особистості, являє собою подолання кризи само-
ідентифікації, формування чіткої світоглядної 
позиції, самовизначання професіно-особистіс-
ного екзистенціального вектору. Самовизначен-
ня є потребою у формуванні змістовної системи 
життєдіяльності, у якій злиті уявлення про себе 
і про світ, потребують конструктивності та орієн-
тованості на майбутнє.

Дані процеси відбуваються у тісному 
взаємозв`язку між собою та передбачають чин-
ник рефлексії як найголовнішої функції самосві-
домості [4, с. 174]. Вона спрямовує свою діяльність 
на пізнання, самоаналіз, осмислення суб`єктивної 
поведінки, життєвої ситуації та діяльності в сис-

темі людських відносин і дає «внутрішнє непо-
грішиме сприйняття власного буття» (Дж. Локк, 
Досвід про людський розум). Саме тому слід 
детальніше дослідити властивості рефлексії, 
принципи її функціювання, щоб зрозуміти, яким 
чином вона впливає на гносеологічну основу по-
будови життєвого проекту.

Перед нами виникли дослідницькі завдання: 
1) проаналізувати категорію «рефлексії» у філо-
софській та психологічній літературі; 2) досліди-
ти її функціональність як механізму самосвідо-
мості; 3) сформувати чітке розуміння рефлексії 
як активного чинника життєвого проектування; 
4) дослідити її вплив на утворення й реалізацію 
життєвого проекту.

Метою даної статті є теоретичний аналіз під-
ходів у психології, що відображають особливості, 
функції та форми рефлексії як важливого чин-
ника життєвого проектування особистості.

Виклад основного матеріалу. Свідома побудо-
ва особистістю індивідуального шляху як психо-
логічний процес може мати стереотипний харак-
тер та зводитись до простого конструювання вже 
апробованих технік його побудови та здійснення. 
Більш високий рівень даного процесу передба-
чає творче здійснення життя, яке включає в себе 
процедуру конструювання, але не зводиться до 
неї. Така форма проектування пов'язана з від-
криттям себе для себе; апробацією "неторованих 
шляхів" у житті; відходом від стереотипів у ба-
ченні та програмуванні життєвих подій в своє-
му майбутньому житті; використанням засобів 
та соціальних можливостей, які тільки зароджу-
ються та ще не зовсім оче-видні для масового 
сприйняття, а також власних, таких, що відкри-
ваються для себе в процесі творчого осмислення, 
особистісних ресурсів» [7, с. 397].

Як описує Л. Рубінштейн, психічне має двояку 
форму існування. Перша, об'єктивна форма пси-
хічного існування виражається в житті і діяль-
ності: це первинна форма його існування. Друга, 
суб'єктивна, форма існування психічного – це реф-
лексія, інтроспекція, самосвідомість, відображення 
психічного в самому собі: це вторинна, генетично 
пізніша форма, з'являється у людини [8, с. 27].

С.Л. Рубінштейн зазначає, що: “Існує два 
основних способи існування людини і, відповідно, 
два відношення її до життя. Перший – життя, 
що не виходить за межі безпосередніх зв’язків, 
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в яких живе людина. Тут людина вся всередині 
життя, будь-яке її відношення – це відношення 
до окремих явищ, але не до життя в цілому. Від-
сутність такого відношення до життя в цілому 
С.Л. Рубінштейн пов’язує з тим, що людина не ви-
ключається із життя, не може зайняти мисленно 
позицію поза ним для рефлексії над ним. Другий 
спосіб існування пов’язаний із появою рефлексії. 
Вона ніби призупиняє, перериває цей безперерв-
ний процес життя і виводить людину мисленно 
за його межі. Людина ніби займає позицію поза 
ним. Це вирішальний поворотний момент. Тут за-
кінчується перший спосіб існування і починаєть-
ся другий. З появою рефлексії пов’язане філо-
софське осмислення життя [8, с. 30].

Такому вищому рівню даного проектувально-
здійснювального процесу сприяє психологічний 
чинник рефлексії. Насамперед відзначимо, що за 
А.Огурцовим, рефлексивність починається там, 
де виникає відхилення від зразка, де усвідомлю-
ється незадовільність колишнього еталону. Але 
це тільки початок рефлексивного руху. Рефлек-
сія призводить до зрушення в зразках, до зміни 
схем діяльності і думки під час проектування. 
Процес рефлексії відбувається і конструюється 
при порівнянні вихідних схем діяльності і тих 
схем, які виникають після акту рефлексії. Але 
саме це зрушення об'єктивація рефлексії, її від-
кладення в деяких об'єктивно фіксуючих проце-
сах [6, с. 19].

Об'єктивація – винесення назовні – побудо-
ва своєї поведінки, діяльності, що втілюється 
в життя в кінцевих результатах рефлексивних 
об`єктивних схем [2, с. 118].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Свідома побудова людиною свого життя позна-
чається у психології як планування, програму-
вання, життєтворення, проектування. Категорія 
життєвого проекту ще досить молода і досліджу-
ється на базі невеликого числа концепцій: 1) жит-
тєвого шляху (Г. Балл, Ш. Бюлер, Є. Головаха, 
С. Максименко, Т. Титаренко); 2) суб’єктивності 
переживання часу (Є. Головаха, І. Кон, К. Абуль-
ханова-Славська, О. Кронік, О. Шульце, Б. Цу-
канов); 3) життєтворчості (А. Сухоруков, І. Бех, 
І. Махров, М. Шульга, Н. Ануфрієва, О. Дончен-
ко, Т. Титаренко) та 4) життєвої програми осо-
бистості (І. Мартинюк, Н. Соболєва, Л. Сохань). 

Категорію рефлексії розглядають крізь при-
зму міждисциплінарного підходу. Оскільки вона 
є об`єктом: соціології (Л. Орбан-Лембрик, Ю. Дави-
дов, Ю. Сунцов); педагогіки (Ю. Кулюткін, Б. Ко-
вальов, С. Кондратьєва, А. Бізяєва, А. Веремчук); 
філософії (Д. Локк, Р. Декарт, Г. Лейбніц, І. Кант, 
І Фіхте, Г. Гегель, Гусерль, М. Мамардашвілі, 
В. Лекторський); психології (Б. Ананьєв, Ж. Піаже, 
С. Рубінштейн, Л. Леонтьєв, П. Блонський, А. Зак, 
А. Карпов, В. Зарецький, В. Лефевр, В. Слобод-
чиков, Г. Костюк, Г. Щедровицький, І. Семенов, 
Н. Гуткіна, О. Анісімов, О. Сиротіна, Р. Павелків, 
С. Степанов, С. Максименко, Л. Максимова, Є. Іса-
єв, Є. Смирнов, Ю. Кулюткина) та багатьох інших 
гуманітарних наук.

Її аналіз здійснюється у напрямках дослід-
ження свідомості (Л. Виготський, Н. Гуткіна, 
О. Леонтьєв), мислення (А. Брушлинський, В. Да-
видов, В. Лефевр, Г. Щедровицький, М. Алексєєв, 
О. Зінов’єв, С. Рубінштейн), спілкування (Г. Ан-

дрєєва, О. Бодальов), особистості (К. Абульха-
нова-Славська, Ф. Василюк, Ф. Лазурський, 
С. Максименко), творчості (І. Семенов, С. Степа-
нов, Я. Пономарьов), генетики (В. Слободчиков, 
Ж. Піаже, С. Максименко), планування (А. Вар-
данян, В. Давидов, В. Магкаєв, Є. Ісаєв та ін.). 

Перед нами стоїть аналітичне завдання – 
з`ясувати взаємозв`язок двох даних категорій: 
«життєвого проектування» й «рефлексії», про-
демонструвати їх взаємовплив, взаємофункціо-
нування у системах суб`єкт-об`єктних і суб`єкт– 
суб`єктивних відносин особистості.

Зміст рефлексії визначається предметно-чут-
тєвою діяльністю. Вихідна позиція розуміння 
«рефлексії» експлікується ще древніми мисли-
телями. Давньогрецькі філософи Сократ і Платон 
(3-4 ст. до н.е.) використали техніку рефлексив-
ного діалогу у гносеологічному змістонаповненні, 
вважаючи головною метою людини – самопізнан-
ня. Арістотель у трактаті «Про душу» позначає 
її науково-психологічну форму як «мислення про 
мислення». Теологічний погляд Августина твер-
дить, що рефлексивне осягнення своєї сутності 
є наближенням до Бога, так як душі притаманні 
божественні атрибути. Рефлексія є принципом ро-
боти душі, що відбиває в свідомості власні думки 
та ідеї (Р. Декарт). Після відчуттів (слуху, зору, 
нюху, дотику, смаку) є другим джерелом пізнан-
ня, опрацьовує внутрішньо інформацію структур 
першого рівня (Джон Локк). А також, це – мис-
леннєва діяльність, здатна до аперцепції й усві-
домлення (Г. Лейбніца). У вітчизняній же літера-
турі цей термін почав використовуватися лише 
з 30-40-х рр. минулого століття [6, с. 4]. А. Безу-
ман сформулював його визначення як «перене-
сення переживань із зовнішнього світу на себе». 

За рахунок інтенсивності роботи науковців, 
філософська рефлексія трансформувалася з ети-
ко-гносеологічного способу буттєвої онтологізації 
в раціоналізацію інтелектуального знання, й ло-
гіко-методологічну епістемізацію. З`являються 
наукові роботи Н. Алексєєва, І. Ладенко про на-
прямки вивчення рефлексії у психології; гносе-
ологічні дослідження A. Огурцова про альтер-
нативні моделі аналізу свідомості із точки зору 
рефлексії та розуміння; аналіз Г. Антипова щодо 
філософської рефлексії і природи ідеального, 
структурне дослідження М. Розова методології 
аналізу рефлектуючих систем та ін. 

Частина робіт належить ролі рефлексії 
у навчальній діяльності учнів. Роботи В. Руб-
цова присвячені психологічним основам дослід-
ження спільних навчальних рефлексивних дій 
у дітей. Дослідження Е. Дубовської, І. Уланов-
скої, О. Яркіної розкривають зміст рефлексивних 
компонентів самої навчальної діяльності, а ана-
літичні вчення О. Мальської та А. Сидельникової 
з`ясовують особливості усвідомлення навчальної 
діяльності студентами. Окремо вивчається роль 
рефлексії у структурі наукового пізнання. Це до-
робки Л. Сичова, що проаналізує рефлексію з по-
зиції об'єкту дослідження як емпіричного матері-
алу гносеології; М. Мириманової, яка виокремлює 
її в понятійній структурі науки; та В. Гувакова 
і Н. Комарової, що позначають дану чинником 
організації і розвитку медичного знання [6].

Найважливішими в нашій аналітичній робо-
ті є гносеологічні дослідження В. Слободчикова,  
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які розкривають шлях становлення рефлексив-
ної свідомості в ранньому онтогенезі; Г. Голіци-
на – про рефлексію, як чинник розвитку інди-
віда; Е. Семенова – про психологічні механізми 
рефлексії та кооперацію діяльності; В. Розіна 
щодо рефлексії в структурі свідомості особистос-
ті; В. Супрун – про роль рефлексії в соціально-
му прогнозуванні та B. Давидова й А. Зак – про 
рівень планування як умову рефлексії [6]. Саме 
новітні дослідження краще окреслюють розумін-
ня рефлексії як невід`ємного чинника життєвого 
проектування.

В одному із них Р. Еммерсон говорить, що без 
довіри людини до себе неможливий творчий, тоб-
то життєдайний характер діяльності, неможливе 
самопроектування майбутнього, тому що довіра 
до себе передбачає насамперед ставлення до себе 
як до цінності. Довіра до себе – це складне утво-
рення, що не є величиною постійною, адже цей 
рівень визначається постійним співвіднесенням 
людиною себе зі світом, а з іншого боку – із са-
мим собою [3, с. 19].

Іншими словами, прогнозуючи свою діяль-
ність, свої вчинки, вибираючи мету, людина, з од-
ного боку," виходить за межі" себе, тобто вже на-
копиченого досвіду, а з іншого – звертається до 
змістів, сформованих у минулому досвіді, і спи-
рається саме на них, тобто на їхній зміст. Саме 
в цьому змісті довіру до себе можна визначити 
як здатність людини" виходити за межі" себе, не 
вступаючи у суперечності із собою. Інакше немає 
цілісності, немає стійкості особистості, з одного 
боку, але немає зміни та розвитку – з іншого. 

Отже, довіра до себе сприяє злиттю минуло-
го і майбутнього в єдиний цілісний акт життє-
діяльності, і в цьому її найважливіша функція. 
У результаті саме довіра до себе є одним із меха-
нізмів, що моделює ефект збалансованості рівня 
саморефлексії [3, с. 25].

Планування проекту, формування його ці-
лей, компонентів стратегій, методів, та інших 
складових потребує рефлексивної роботи. Так, 
Г. Антипов вважає, що рефлексія є необхідним 
чинником будь-якого розвиненого духовного ви-
робництва, виступаюча у вигляді його особливого 
«вимірювання». Як характеристика предметно-
зорієнтованої свідомості, надає життєвим цілям 
чіткості, ясності, конструктивної сили (А. Огур-
цов). Повертає свідомість на саму себе, змушує її 
перебудовуватися, шукати нові підстави і буду-
вати нові ідеальні об'єкти. Саме така прогресив-
на мисленнєва робота стимулює акти констру-
ювання та теоретико-пізнавальні дії життєвого 
проекту, допомагаюча активно стимулювати його 
структурування.

Рефлексивна свідомість рухається по колу, 
де поворот назад виявляється одночасно подо-
ланням минулого і передбаченням майбутнього. 
Можна, вочевидь, сказати, що рефлексія – це 
ніщо, яке дозволяє зробити щось. З її допомогою 
досягається співвідношення свідомості з іншим 
свідомістю, з попереднім і майбутнім станом сві-
домості і дії. Рефлексія існує в зазорі між «вже» 
і «ще не», «вже став» і «ще не став», забезпечу-
ючи осмислення минулого і передбачення май-
бутнього [6, с. 19].

Залежно від часової спрямованості осмисленні 
і переосмисленні особистісних змістів, в індивіда 

варіюють такі види особистісної рефлексії, як:  
1) ретроспективна; 2) ситуативна та в) перспек-
тивна [5, с. 122]. На нашу думку, ретроспек-
тивний вид особистісної рефлексії в розумінні 
взаємозв`язку із життєвим проектуванням від-
повідає за осмислення минулого образу “Я”, по-
ведінку в минулому, життєві успіхи й невдачі, 
позитивний та негативний досвід планування, 
набуті шляхи досягнення цілей. Ситуативний вид 
особистісної рефлексії займається формуванням 
реального образу “Я”, аналізом наявної життє-
вої ситуації, особистої позиції, власних талантів, 
здібностей, можливостей, інтегративних особли-
востей соціального оточення (інститутів держа-
ви, сім`ї, любові, дружби, робочого колективу), 
відношенням до самого себе, до людей, до при-
роди, суспільних обов`язків, усвідомленням на-
бутих соціальних ролей і т.д.

Перспективний вид особистісної рефлексії до-
помагає усвідомити майбутній образ свого “Я”, 
майбутньої життєвої перспективи, найважливі-
шої життєвої мети, заповітних мрій, близькодо-
сяжних та віддалених цілей, важливих завдань, 
колосальних чи невеликих можливостей, чітких 
планів, стратегій, тактик, структурний зміст 
життєвого проекту індивіда.

На нашу думку, перспективна рефлексія дозво-
ляє досягнути конгруентності життєвому проекту: 

1) відповідності ентелехеї (передзаданості) – 
професійній спрямованості особистості; 

2) цілеспрямованості – мріям, бажанням, мо-
тивам іцндивіда;

3) відповідності методів, способів, засобів, стра-
тегій і тактик проектної реалізації – моральним 
нормам, життєвим цінностям, і етичним правилам 
поведінки та естетиці взаємодії у суспільстві; 

4) забезпечує відповідність каузально-атри-
бутивності та темпоральності – логіці здорового 
глузду та адекватності людини.

Провідним критерієм функціонування осо-
бистісної рефлексії є “рефлексивний аналіз”, що 
приводить індивіда до нових знань. Він містить 
три рівні її розвитку: фіксований (високий), за-
нижений і збалансований. Високий рівень реф-
лексії сам по собі без об'єктивації руйнівний, він 
роз'їдає все і вся на своєму шляху, триває до 
безкінечності [6, с. 19]. Пов`язаний з підвищенням 
особистісної, а не лише ситуативної тривожності. 
Як зазначає К. Хорні, людина не в змозі при та-
кому положенні ефективно працювати, взаємо-
діяти чи спілкуватися, тому що наряду в неї по-
чинають проявлятися такі негативні властивості, 
як безпорадність, ірраціональність та безнадій-
ність. Низький рівень блокує розуміння та усві-
домлення певних істин і пригальмовує роботу 
психіки. Найбільш ефективний у самопізнанні, 
самоствердженні і саморозвитку вважається зба-
лансований рівень. 

Оскільки рефлексія не тільки дає знання 
суб'єкта про себе, свою діяльність але й уяв-
лення про те, як його і його діяльність сприйма-
ють інші [4, с. 175, 271]. Під час реалізації свого 
життєвого проекту індивід отримує безпосеред-
ню можливість вчасно і ефективно реагувати на 
оцінку оточуючих, котрі бачать результат роботи 
зі сторони. Відповідно, розуміючи рівень ефек-
тивності життєдіяльності, у змозі конструктивно 
коригувати власну діяльність, змінювати страте-
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гії індивідуальної поведінки та форми реалізації 
запланованої мети.

У підходах В.Карпова рефлексивність розгля-
дається як «найважливіша регулятивна складо-
ва особистості, що дозволяє їй свідомо будувати 
свою життєдіяльність» [5, с. 197]. А так як у ре-
алізації проекту фундаментальну роль відігра-
ють механізми мотивації й вольової регуляції, то 
варто відзначити погляд Л. Рубінштейна, який 
пише, що воля як здатність людини досягати по-
ставлених цілей в умовах подолання перешкод, 
проявляється тоді, коли людина здатна рефлек-
сувати по відношенню до своїх потягів, щоб так 
чи інакше поставитися до них. Для цього індивід 
має піднятися над ними і, відволікаючись, усві-
домити самого себе, як «я» та суб'єкта, у якого 
можуть бути ті чи інші потяги, але який сам не 
вичерпується ні яким-небудь одним з них, ні їх 
сумою, а, підносячись над ними, в змозі зроби-
ти вибір. Внаслідок вибору дії визначаються вже 
не безпосередньо його потягами як природними 
силами, а їм самим. Виникнення волі, таким чи-
ном, нерозривно пов'язане – як сторона або ком-
понент – зі становленням індивіда або суб'єкта, 
який сам вільно – довільно визначає свою пове-
дінку і відповідає за неї. Таким суб'єктом, здат-
ним до самосвідомості і самовизначення, люди-
на стає через усвідомлення своїх відношень до 
себе, своїх потягів, до рішень і до інших людей 
[8, с. 572].

Рефлексія як важливий чинник процесу жит-
тєтворчості та саморегуляції дозволяє людині ви-
йти у зовнішню позицію по відношенню до себе, 
своїх дій, та свідомо регулювати цілі, мотиви, праг-
нення і поведінку (А. Холмогорова, Б. Зейгарник, 
Е. Мазур). У процесі саморегуляції розкрити вну-
трішні резерви, що дадуть відносну незалежність 
від обставин та забезпечать навіть у найважчих 
умовах актуалізацію особистісного потенціалу 
в рамках реалізації життєвого проекту.

Висновки. Рефлексія як психологічний чин-
ник, що впливає на життєве проектування осо-
бистості, забезпечує:

– пізнання особистісних смислів, самоіден-
тифікацію, самовизначення (дозволяє зрозуміти, 
почути, відчути чесно самого себе); 

– пізнання оточуючих ( відкрити розуміння 
суспільної думки щодо того, як люди бачать, ро-
зуміють, відчувають, оцінюють твій образ, про-
ект і дії);

– супровід планування майбутньої жит-
тєвої картини, утворення проекту (планування 
є обов`язковою умовою рефлексивності особистості, 
інакше вона приносить руйнуючий вплив, опред-
метнення результатів рефлексивного аналізу);

– конгруентність, адекватність, цілісність 
життєвого проекту (відповідність ентелехеї (пе-
редзаданості) – професійній спрямованості осо-
бистості; цілеспрямованість – мріям, бажанням, 

мотивам; методи, способи, засоби, стратегії і так-
тики реалізації завдань – моральним цінностям, 
нормам і правилам поведінки та етиці взаємодії 
у суспільстві; каузально-атрибутивність та тем-
поральність – логіці здорового глузду людини).

– взаємозв`язок рефлексивності з різно-
манітними важливими процесами особистості 
(самовизначенням, самооцінкою, Я-концепцією, 
адаптацією, інтеграцією, спілкуванням, мислен-
ням, мотивацією, вольовою регуляцією, гнучкіс-
тю, творчістю та діяльністю). 

Конструктивно пов`язуючи рефлексію із да-
ними психічними процесами і властивостями, 
можна досягти високої ефективності й результа-
тивності у створенні життєвого проекту, його вті-
ленні, реалізації цілей, закладених проектатором 
під час формування майбутньої життєвої пер-
спективи. Як активний чинник самосвідомості, 
вона дає критичну оцінку проектним структур-
ним елементам і коригує діяльність в ході вті-
лення, опредметнення та реалізації, утворюючи 
надійний грунт для взаємодії в соціумі.

Планування майбутнього в контексті утво-
рення цілей, завдань і стратегій за допомо-
гою рефлексії мають значно більший потенці-
ал успішності, аніж без рефлексивного підходу. 
Тому що рефлексія є своєрідним «сканером», що 
додає йому структурної ясності, чіткості і кон-
структивної сили. Ефективним при проектуванні 
є рівень рефлексії в середньовираженому опти-
мумі, у збалансованості, що являє собою центр 
між особистою високорефлексивністю і арефлек-
сивністю. Високий рівень без опредметнення, як 
і низький – виконують зворотну дію. Зокрема, 
підвищують рівень тривожності, ірраціональнос-
ті й пасивності людини.

У процесі проектування дослідники виділя-
ють її кооперативний аспект, що забезпечуює 
планування спільної діяльності людей, беручи 
до уваги кординування їх професійно-групових 
ролей. Комунікативний аспект рефлексії є важ-
ливим параметром міжособистісного сприймання 
та спілкування. В контексті дослідження когні-
тивних процесів інтелектуального аспекту реф-
лексії виокремлюють вміння виділяти, аналізу-
вати і співвідносити з предметною діяльністю 
власні дії. Особистісний аспект рефлексії робить 
акцент на активізацію принципу саморозвит-
ку, самоорганізації і самомобілізації особистості 
в різних умовах її існування за допомогою осмис-
лення особистісних змістів та образів, з якими 
ототожнює себе людина. Вони породжують со-
ціально-психологічні новоутворення в різних 
життєвих умовах і поступово породжують зміни 
в життєвому регулюванні. 

Перспективою нашого дослідження є пошук 
способів ефективної самопобудови за рахунок 
коректного професійного самовизначення осо-
бистості. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В статье отражены результаты теоретического исследования «рефлексии» как фактора жизненного 
проектирования личности. Проведен системный анализ понятия в научной литературе и выделены 
основные подходы к определению его содержательных характеристик. Теоретически обоснованы ос-
новные свойства, формы феномена, приведены результаты анализа научных работ, раскрывающих 
сущность рефлексии как фактора жизненного проектирования личности. Рефлексия определяется 
как активный фактор, влияющий на образование Я-концепции, самоопределение, самоидентификацию 
личности, предпосылка создания жизненного проекта, механизм обеспечения конгруэнтности, кон-
структивности и четкости построения жизненной перспективы.
Ключевые слова: рефлексия, саморефлексия, самосознание, самоопределение, рефлексивный анализ, 
проект, жизненное проектирования.
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REFLECTION AS A FACTOR IN THE DESIGN OF A PERSON'S LIFE

Summary
The article presents the results of the theoretical study of "reflection" as a personality`s life projection fac-
tor. The system analysis of the concept in the scientific literature has been carried out, and the main ap-
proaches in determining its content characteristics have been pointed out. The basic properties and forms 
of the phenomenon have been theoretically substantiated. The theoretical analysis of scientific works 
revealing the essence of reflection as a personality's life projection factor have been done. Reflection has 
been defined as an active factor affecting the formation of the I-concept, self-determination, personality`s 
self-identification as a prerequisite of life project creation and as a mechanism of ensuring congruence, 
constructiveness and clarity of life perspective construction.
Keywords: reflection, self-reflection, self-consciousness, self-determination, reflexive analysis, project, life 
design.


