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Հեղինակային սոցիալ-մանկավարժական 
մտային մոդելներ 

Բաղդասարյան Լիլիթ 
 

Հանգուցային բառեր. կյանքի իմաստ, արժեքներ, ինքնիրա-
ցում, կյանքի ուժ, կենսունակություն, կյանքի աղբյուր, լավատեսու-
թյուն, հավատ 

Սոցիալ-մանկավարժական գործունեության արդյունավետու-
թյան գործակցի վրա ազդում է սոցիալական մանկավարժի գործի-
քակազմի բազմազանությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում 
յուրաքանչյուր իրավիճակում, յուրաքանչյուր պահին, յուրաքանչ-
յուր տեղում լուծում տալ խնդրին։ Սոցիալ-մանկավարժական գոր-
ծիքակազմի կառույցում առանձնահատուկ տեղ ունեն մոդելները։ 

Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքային գործունեու-
թյան արդյունարարությունն անհնար է առանց սոցիալ-մանկա-
վարժական մոդելների, որոնք հանդիսանում են տարբեր հիմնա-
խնդիրների, խնդիրների ուսումնասիրությունների, տեսական վեր-
լուծությունների և դրանց լուծման ձևեր։  

Հարկ է ի սկզբանե նշել, որ մոդելը (ֆրանսերեն` «modele», 
լատիներեն` «modulus», նշանակում է չափ, սահման, նորմ, նմուշ, 
օրինակ) տրամաբանությամբ և գիտական մեթոդաբանությամբ 
«սխեմա», «կառուցվածք», «նշանային համակարգ» հասկացություն-
ների համանմանությունն է (անալոգ)[5]: Այդ համանմանությունը 
ծառայում է այն տեղեկատվության պահպանմանը, որը վերա-
բերում է օբյեկտի կառուցվածքային յուրօրինակությանը, դրա վե-
րափոխմանը կամ կառավարմանը: Գոյություն ունի մոդել-նմուշ և 
մոդել-փոխարինող տեսակները[5]: Մոդել նմուշը կիրառվում է այն 
դեպքերում, երբ օբյեկտն իրականում գոյություն ունի օբյեկտիվ 
իրականության մեջ, այդ դեպքում մոդելը կիրառվում է նորմա-
վորող առանձնահատկությունների ուսումնասիրման և վերափոխ-
ման համար: Մոդել-փոխարինողը կիրառվում է այն դեպքերում, 
երբ օբյեկտն օբյեկտիվ իրականության մեջ ամբողջովին բացակա-
յում է, այս դեպքում մոդելը կիրառվում է փնտրելու, կառուցելու 
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նպատակների համար: Այդ մոդելները կարող են ապահովել լրիվ 
կամ նման օբյեկտը։ 

Մոդելն ընդունված է բնութագրել նաև որպես տեսական 
գիտելիքը ներկայացնելու ձև: Այն հնարավորություն է ընձեռում 
օբյեկտի վերաբերյալ տեսական դրույթները և մեկնաբանություն-
ները ներկայացնել կիրառական տարբերակներով՝ ապահովելով 
գաղափարների և հասկացությունների իրագործումը պրակտիկա-
յում: Այլ կերպ, մոդելն ուսումնասիրվող օբյեկտի վերաբերյալ 
գիտելիքների մարմնավորումն է և ապահովվում է տեսության ու 
պրակտիկայի միջև կապը, ինչպես նաև տեսության կիրառումը 
պրակտիկայում: Մոդելն իր բնույթով, ձևավորման և կիրառման 
նպատակներով հարում է նաև Մաքս Վեբերի ներկայացրած և 
առանցքային նշանակություն ունեցող «իդեալական տիպ» հասկա-
ցությանը: Ըստ Մ. Վեբերի՝ իդեալական տիպը մտային կառույց է, 
որը ձևավորվում է տեսական վերացարկման շնորհիվ և նպատա-
կաուղղված է սոցիալական երևույթների, գործընթացների ուսում-
նասիրությանն ու մեկնաբանությանը[7]: Իդեալական ցանկացած 
տիպ ռացիոնալացված կապերի ամբողջություն է։ Այն տեսական 
մոտեցումների շրջանակներում կիրառվող տարբեր հայեցակար-
գերի համակարգ է, նպատակ է հետապնդում էմպիրիկ բնութա-
գրիչները ներկայացնել տեսականորեն մեկնաբանված և վերլուծ-
ված, գտնել դրանցում ռացիոնալ «սկիզբը», շեշտադրել ու վերա-
ցարկել այդ ռացիոնալը: Ինչպես և իդեալական տիպը, մոդելը 
նույնպես իրականության ճանաչման միջոց է, մեթոդաբանական 
հնարք, որի շնորհիվ կարող ենք ուսումնասիրել և մեկնաբանել 
սոցիալական երևույթները, գործընթացները, դրանց միջև առկա 
պատճառահետևանքային կապերը: Մոդելը մեկնաբանում է 
հիմնախնդիրը, բացահայտում դրդապատճառները և մատնանշում 
լուծման ուղիներ։ 

Հաշվի առնելով վերոբերյալ փաստերը՝ ներկայացնենք հեղի-
նակային սոցիալ-մանկավարժական «կյանքի ուժի», «կյանքի 
իմաստի» մտային մոդելները: 

«Կյանքի իմաստ» հասկացությունը վերաբերվում է մարդկու-
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թյան, մարդու՝ որպես կենսաբանական տեսակի, ինչպես նաև 
մարդու՝ որպես անհատի գոյության վերջնական նպատակի սահ-
մանմանը: Այն անձի հոգևոր-բարոյական նկարագրի համար 
հսկայական նշանակություն ունեցող աշխարհայացքային հասկա-
ցություններից մեկն է: Կյանքի իմաստի մասին պատկերացում-
ները ձևավորվում են մարդու գործունեության ընթացքում և կախ-
ված են նրա սոցիալական վիճակից, կենսակերպից, աշխարհըն-
կալումից: Բարենպաստ պայմաններում մարդն իր կյանքի իմաս-
տը կարող է տեսնել երջանկության և բարեկեցության հասնելու 
մեջ, իսկ գոյության անբարենպաստ միջավայրում կյանքը կարող է 
կորցնել իր արժեքն ու իմաստը: Կյանքի իմաստի որոնումը բնորոշ 
է բոլոր մարդկանց, ինչը բնածին որակ է: Սակայն այն հաճախ 
այդպես էլ մնում է թաքնված մարդու ենթագիտակցության մեջ, և 
մարդը հստակ չի կարողանում ձևակերպել, թե կյանքում ինչի է 
ձգտում:  

Կյանքի իմաստը յուրաքանչյուրի համար յուրովի է, սակայն 
կան ընդհանուր դիրքորոշումներ` 

▪ Կյանքի իմաստն ընտանիքը և սերունդը շարունակելն է։ 
▪ Կյանքի իմաստն առողջության և գեղեցկության պահպա-

նումն է։ 
▪ Կյանքի իմաստը մասնագիտական առաջխաղացումն է և 

աշխատանքը։ 
▪ Կյանքի իմաստը կյանքը վայելելու մեջ է: 
«Կյանքի իմաստի» կարևորությանն անդրադարձել են շատ 

մտածողներ: Նախ և առաջ պետք է նշենք էքզիստենցիալ հոգեբան 
Վիկտոր Ֆրանկլին. «Յուրաքանչյուր մարդու կյանքի իմաստի 
որոնումը նրա կյանքի գլխավոր ուժն է: Իմաստը եզակի է և յուրա-
հատուկ» [3; 72-75]: Նա մարդուն դիտարկում է որպես այնպիսի 
արարած, որի հիմնական առաքելությունը կյանքի իմաստի 
իրականացումն է և արժեքների արդիականացումը, այլ ոչ թե այն, 
որ նա պարզապես բավարարում է հակումները և բնազդները:      
Վ. Ֆրանկլը գտնում է, որ կյանքի իմաստը կարելի է գտնել երեք 
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ճանապարհով՝ գործելով, արժեքներ գտնելով, տառապանքի միջո-
ցով: Ֆրանկլը կարծում է, որ նույնիսկ տառապանքին կարող ենք 
դիմանալ, եթե գիտակցում ենք կյանքի իմաստը: «Կյանքի 
իմաստը,– ասում է Վ. Ֆրանկլը,– մեզ չի տրվում, մենք չենք կարող 
ընտրել այն, մենք կարող ենք միայն որոնել և գտնել այն: Օրինակ՝ 
մասնագիտության մեջ, ընտանիքում, կյանքի ինչ-որ ոլորտում 
մարդն ազատ է իմաստ գտնելիս, ազատ է նաև «ոչ» ասելիս։ Եվ այդ 
ազատությունն իր վրա պատասխանատվություն վերցնելու 
հնարավորություն է»։ Կյանքի իմաստի հիմքում նա դնում է արժեք-
ների երեք խմբեր՝ ապրումների արժեքներ, հարաբերությունների 
արժեքներ, ստեղծագործական արժեքներ [4]: 

«Կյանքի իմաստին» անդրադարձել են նաև Էմանուել Կանտը, 
Աբրահամ Մասլոուն, Կարլ Յունգը և ուրիշներ: Է. Կանտը հայտնել 
է հետևյալ կարծիքը. «Նա, ով ցանկանում է հասկանալ անձին, նրա 
արարքների և ձգտումների շարժառիթները, սերտ շփման մեջ է 
մտնում «կյանքի իմաստի» հարցի հետ» [1; 71]: Իսկապես, կյանքի 
իմաստն անձի մոտիվացիոն-պահանջկոտ միջուկն է, նրա 
ուղղվածության հիմնական բնութագիրը, մարդու գիտակցության և 
բարոյականության զարգացման մակարդակը: Ա. Մասլոուն կյան-
քի իմաստը տեսնում է անձի ինքնիրացման մեջ [3; 16]: Կ. Յունգը 
մարդու կյանքի իմաստը սահմանփակում է միայն մշակութային 
կամ հոգևոր նպատակների իրականացմամբ՝ դրանց ձգտումը 
համարելով հոգեկան առողջության անհրաժեշտ պայման [2; 13]: 
Կ. Յունգն իր աշխատանքներում նշել է, որ կյանքի իմաստի հարցը 
հասանելի է միայն բարձր ինտելեկտուալ մարդկանց: 

 «Կյանքի իմաստի» մոդելն ուսումնասիրում է, թե ինչպե՞ս և 
ինչ գործոնների ազդեցության ներքո է տեղի ունենում անհատի 
կյանքի իմաստի ձևավորումը, ինչպես է ձևավորված կյանքի 
իմաստը, կամ ինչպես է դրա բացակայությունն ազդում անձի կեն-
սագործունեության վրա: Այս մոդելն իր մեջ ներառում է կյանքի 
իմաստավորման հայեցակարգը: Նրանք, ովքեր ապրում են իմաս-
տավորված կյանքով, ամեն ինչում ակտիվ դիրքորոշում ունեն, 
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համագործակցում են աշխարհի հետ և՛ գործնականորեն, և՛տեսա-
կանորեն: Կյանքի իմաստի ձեռքբերման և որոնման գործընթացը 
հնարավոր չէ առանց անձի՝ ինքն իր նկատմամբ որոշակի վերա-
բերմունքի հաստատման: Հենց այդ հիմքի վրա է հնարավոր բավա-
րարել անձի ինքնիրացման պահանջները և կարիքները: Այս 
կարիքների հիման վրա առաջանում է կյանքի իմաստի ձեռքբեր-
ման ձգտում: 

«Կյանքի իմաստի» մոդելն օգնում է մարդկանց կյանքի ճգնա-
ժամային իրավիճակներում վերագտնել և կրկին իմաստավորել 
կյանքը։ Հիմնականում կյանքի իմաստի երկարատև որոնումը 
հանգեցնում է անտարբերության, ձանձրույթի՝ պատճառ դառնա-
լով դեպրեսիվ վիճակների առաջացման։ Մոդելն օգնում է, որ 
կյանքի իմաստը դառնա ոչ թե պարզապես մարդու կողմից 
ընտրված գերիշխող գաղափար, որի իրականացմանը մարդը 
հաճախ նվիրում է իր ամբողջ կյանքը, այլ այն դառնում է անհատի 
գիտակցված գործունեության վեկտորը: Կյանքի մասին իմաստա-
յին գաղափարների գիտակցված ընտրությունը ձևավորվում է 
անձի զարգացման գործընթացում բազմաթիվ գործոնների ազդե-
ցության տակ, ընդ որում գաղափարները կարող են փոխվել, իսկ 
գործունեությունը՝ վերակազմավորվել այլ գործունեության։ 

«Կյանքի իմաստի» մոդելի կիրառման ժամանակ անձին առա-
ջադրում ենք հետևյալ հարցերը (կարևոր է, որ հարցերը 
վերաբերեն առաջին դեմքին). 

1. Ո՞վ եմ ես։ 
2. Ի՞նչ է տեղի ունենում իմ կյանքում: 
3. Ինչու՞ է այդ ամենը տեղի ունենում։ 
4. Ո՞րն է իմ նշանակությունն այս կյանքում։ 
5. Ի՞նչն է արժեքավոր ինձ համար։ 
6. Ինչի՞ն ձգտել: 
Այս հարցերի միջոցով օգնում ենք անձին օբյեկտիվ նայել և 

գնահատել իր կյանքը: Կյանքի իմաստի որոնումը ենթադրում է 
ուժերի իրացում, պոտենցիալ հնարավորությունների բացահայ-



 
– 240 – 

տում: Հարկ է նշել, որ կյանքի իմաստի ըմբռնումը արդյունք է հա-
սունության և ինքնագիտակցության զարգացման: 

«Կյանքի իմաստի» մոդելը ներառում է հետևյալ գործնական 
քայլերը, որոնք օգնում եմ մարդկանց անելանելի իրավիճակնե-
րում վերակառուցել կյանքը. 

1. Ուսումնասիրե՛ք ինքներդ Ձեզ, Ձեր հակումների, ընդունա-
կությունների, բնավորության, արժեքային կողմնորոշում-
ների դաշտը։ 

2. Սովորե՛ք զտել, ընտրել կարևորը։ 
3. Վստա՛հ եղեք Ձեր ուժերին։ 
4. Ստեղծե՛ք Ձեր սեփական կայուն արժեքային համակարգը։ 
5. Վերաբերվե՛ք ինքներդ Ձեզ և ուրիշներին ոչ թե որպես սովո-

րական մարդու, ով կատարում է կոնկրետ դեր, գործառույթ, 
այլ որպես եզակի անհատականության։ 

6. Կատարե՛ք ինքնավերլուծություն, բախվելով բարդ իրավի-
ճակների՝ մանրամասն ուսումնասիրեք դրանք. ներթափան-
ցեք իրավիճակի թաքնված հանգամանքների մեջ։ 

7. Ունեցե՛ք կայուն դիրքորոշում հասարակության նկատ-
մամբ. դուք պետք է ունենաք ձեր տեսլականը ցանկացած 
հարցի մասին։ 

8. Կյանքի իմաստը միշտ իրականության և ցանկալի իդեալի 
միջև է. մի՛ փորձեք գտնել ճիշտ քայլ, փնտրե՛ք այն, ինչ 
թվում է, թե կարևոր է և անհրաժեշտ է Ձեզ համար այստեղ և 
հիմա։ 

9. Զարգացրե՛ք Ձեր աշխատասիրությունը, միշտ հետևեք Ձեր 
սկզբունքերին և արժեքներին. եղե՛ք լավատես: 

Կյանքի իմաստը ներառում է ապագա նպատակները և 
սկսվում է ներկայով, սակայն անցյալն իր ներդրումն է ունենում 
անձի իմաստային կողմնորոշումների փոփոխության մեջ: «Կյանքի 
իմաստի» մոդելն օգնում է ընկալել և ըմբռնել սեփական գործողու-
թյունները՝ ստեղծելով ներդաշնակություն կյանքի գաղափարների, 
արժեքների, նպատակաների միջև: «Կյանքի իմաստի» մոդելը 
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նպատակահարմար է կիրառել հատկապես դեռահասության և 
պատանեկության շրջանում, քանի որ այդ տարիքային փուլերում 
են սկսվում կյանքի իմաստի որոնման քայլերը: 

Սոցիալ-մանկավարժական գործունեությունն ուղղված է նաև 
այն խնդրին, որ անձը կարողանա կենտրոնացնել իր սեփական 
ջանքերը կյանքի բացասական իրավիճակները հաղթահարելու 
համար: Այս խնդրում առաջնային են դառնում պրակտիկ այն 
մոդելները, որոնք թույլ են տալիս սոցիալական մանկավարժին 
օգնել անձին ձևավորելու և իրացնելու իր անձնական, սոցիա-
լական ռեսուրսները։ Այդ մոդելների մեջ հատուկ տեղ է զբաղեց-
նում «կյանքի ուժի» կամ վիտալ-կողմնորոշված (լատ.՝«vitalis» 
կյանք) կենսունակության մոդելը։ Կենսունակությունը բնութա-
գրում է մարդու՝ կենսասոցիալական էակի վերարտադրման և 
կյանքի իրականացման ունակությունը, կենսապահովման և 
հասարակության կյանքի բոլոր ոլորտներում գոյության պահպան-
ման, պահանջների արդյունավետ բավարարման և զարգացման 
ունակությունը [6]:  

«Կյանքի ուժի» մոդելի կենտրոնական օղակը կենսունակ լինե-
լու ձգտումն է: Այս մոդելը որոշում է մարդու կենսունակության 
ռազմավարությունը, օգնում է իմաստավորել սեփական հնարավո-
րությունները, պայմաններ ստեղծում դրանց զարգացման և 
կատարելագործման համար: 

«Կյանքի ուժի» և «կյանքի իմաստի» մոդելները փոխկապակց-
ված են: Արթնացնելով անձի կենսունակությունը՝ խթանում ենք 
կյանքի իմաստի որոնումը և կառուցողական իրականացումը: 
«Կյանքի ուժի» մոդելը նույնպես նպատակահարմար է կիրառել 
ճգնաժամային, խնդրահարույց իրավիճակներում, երբ անձը ելք չի 
գտնում խնդիրները հաղթահարելու համար, երբ թվում է, թե 
ուժերը սպառվել են։ Խնդիրները հաղթահարելու համար պետք է 
օգնել անձին գտնել կյանքի ուժի աղբյուրը: «Կյանքի ուժի» աղբյուր 
կարող են հանդիսանալ. 

1. Երջանկությունը (երջանիկ զգալը այն հզոր ուժն է, որը 
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ստիպում է առաջ շարժվել, երջանկությունն անձի ամենա-
մեծ ներքին բավարարվածությունն է, ամեն օր երջանիկ 
լինելը, կյանքից ուրախանալն արվեստ է), 

2. լավատեսությունը (կյանքի մեծ շարժիչ ուժերից է. լավատես 
մարդիկ կյանքի տհաճ իրավիճակներից կարողանում են 
դասեր քաղել, գտնել դրականը նույնիսկ ամենածանր փոր-
ձության ժամանակ), 

3. ինքնագնահատականը (օբյեկտիվ ինքնագնահատականը 
նույնպես կյանքի շարժիչ ուժերից է. սեփական գործունեու-
թյան արդյունքը տեսնելով՝ մարդիկ սկսում են ավելի շատ 
հավատալ իրենց ուժերին և առաջ քայլել), 

4. կյանքի նոր նպատակներ գտնելը (շատ գիտնականներ 
պնդում են, որ անհասանելի նպատակներ գրեթե չկան, ան-
հրաժեշտ է դնել բարձր նպատակներ, և կգտնվի ուժ դրանց 
հասնելու համար), 

5. հավատը (ուժերին, նպատակներին, երազանքներին հավա-
տալն այն մոտիվացիոն ուժն է, որը թույլ է տալիս գերազան-
ցել բոլոր սպասելիքները), 

6. դրական միջավայրը (դրական և մոտիվացված մարդկանց 
հետ շփումը կարող է փոխել մարդու հայացքները, գտնվե-
լով այն մարդկանց միջավայրում, ովքեր կյանքում հասել են 
բարձունքների՝ մարդն ակամայից ձգտում է նմանվել 
նրանց), 

7. սիրելի աշխատանքը (սիրելի աշխատանքով զբաղվելը, 
մասնագիտական առաջխաղացումը, ինքնազարգացումը 
մշտապես եղել են անձի կյանքի ուժերը): 

«Կյանքի ուժի» մոդելի ընթացակարգում կարևորվում է անձի 
համար կյանքի ուժի աղբյուրի բացահայտումը, որից հետո 
որոշվում է հաջորդող քայլերի բովանդակությունը։ Մոդելում 
առանձնահատուկ նշանակություն ունեն կյանքի ուժը հզորաց-
նելու համար էներգիայի կուտակումը, որակյալ քունը, առողջ 
ապրելակերպը, ուշադրության կենտրոնացումը, սթրեսներից ու 
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տագնապայնությունից ազատվելը, հաճելի զբոսանքը, ճանապար-
հորդությունը, ֆիզիկական չափավոր ծանրաբեռնվածությունը, 
պարը, երաժշտությունը, անձնական օրագրում գրելը և իհարկե, 
քննարկումները, զրույցները, թրեյնինգները։ 

Այսպիսով՝ «կյանքի իմաստի» և «կյանքի ուժի» հեղինակային 
սոցիալ-մանկավարժական մտային մոդելները, որպես պրակտիկ 
արդյունարար գործիքներ, նպատակ ունեն բացահայտելու անձի 
կյանքի ուժը, օգնելու անձին վերագտնելու, վերաիմաստավորելու 
իր կյանքի իմաստը, ապրել կենսունակ, կառուցողական կյանքով։ 
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Авторские социально-педагогические ментальные модели 
Багдасарян Лилит 

Резюме 
Ключевые слова: смысл жизни, ценности, самореализация, жизненная 

сила, жизнеспособность, источник жизни, оптимизм, вера 
На повышение коэффициента эффективности в социально-педагоги-

ческой деятельности влияет многообразие инструментария социального 
педагога. В составе этого инструментария особое место занимают модели. 
Продуктивность профессиональной деятельности социального педагога 
невозможно представить без социально-педагогических моделей, которые 
становятся формами теоретического анализа и решения всевозможных 
проблем и исследовательских задач. 

В статье представлены авторские социально-педагогические менталь-
ные модели «смысл жизни» и «жизненная сила», в основе которых лежат 
философские подходы и восприятия смысла жизни и жизненных сил. 
Социально-педагогическая модель «смысл жизни» применяется в кризис-
ных жизненных ситуациях, когда человек теряет смысл жизни или 
пытается заново его обрести: модель способствует переосмыслению жизни 
и ее становлению более содержательной. 

Долгий поиск смысла жизни приводит, в основном, к апатии и 
унынию, становясь причиной депрессивного состояния. Благодаря этой 
модели, смысл жизни становится не просто выбранной человеком 
доминантной идеей, осуществлению которой он зачастую посвящает всю 
свою жизнь, но и становится вектором осознанной деятельности индивида. 
Иными словами, модель «смысл жизни» помогает воспринять и осознать 
собственную деятельность, создавая тем самым гармонию между представ-
лениями о жизни, ее ценностями и целями. 

Модель «жизненная сила» пробуждает в человеке весь его жизне-
способный потенциал. Эта модель определяет стратегию продуктивной 
деятельности человека, помогает осмыслить собственные возможности, 
создает условия для их развития и усовершенствования. Модель 
«жизненная сила» помогает также выявить источники жизненной энергии 
и жизнестойкости человека. 

Таким образом, вышеупомянутые авторские социально-педагогические 
ментальные модели помогают личности заново обрести себя, пересмотреть 
свои представления о смысле жизни и, опираясь на жизненную силу, найти 
пути к самореализации и к продуктивной, созидательной жизни. 
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Author’s Social-Pedagogical Mental Models 

Baghdasaryan Lilit 
Summary 

Key words: meaning of life, values, self-realization, life force, vitality, 
source of life, optimism, faith 

The diversity in social pedagogy’s toolkit influences the coefficient of 
social-pedagogical activity’s efficiency. Models have a special place in the 
structure of this toolkit. The efficiency of the work of a social pedagogue is 
impossible without social-pedagogical models, which are the theoretical 
analysis of various problems, issues and their solution. 

The article presents the social-pedagogical mental models of “The 
Meaning of Life” and “The Force of Life”, based on the philosophical 
approaches and reflections on the meaning of life and the power of life. The 
social-pedagogical model of the “meaning of life” is used in critical situations of 
life, when a person loses the meaning of life or tries to find it, the model 
contributes to the meaning and rediscovery of life. In the long run, the search 
for meaning in life leads to indifference and boredom, resulting in depressive 
states. The model helps to make the meaning of life not just a dominant idea 
chosen by a person, the implementation of which a person often dedicates his 
whole life, but it becomes the vector of the conscious activity of the individual. 
In a word, the “meaning of life” model helps to perceive and understand one’s 
own actions, creating harmony between ideas, values, and goals about life. The 
goal of the Life Force model is to awaken the desire to be alive. This model 
determines a person’s viability strategy, helps to understand their own 
capabilities, creates conditions for their development and improvement. The 
“life force” model helps to reveal the sources of human life force and vitality. 

Thus, the author’s socio-pedagogical mental models aim to help a person 
rediscover, redefine the meaning of his life, relying on the power of life, to live 
a viable, constructive life. 
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