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здоровья. 

Ключевые слова: идет речь о сохранении и развитии психического 

здоровья будущих специалистов по психологии в условиях высшей школы. 

Отдельно рассматриваются вопросы сущности и факторов психического 

здоровья. 

In this report we describe speech goes about a maintainance and development of 

psychical health of future specialists on psychology in the conditions of higher 

school. The questions of essence and factors of psychical health are separately 

examined. 

Key words: health, psychical health, maintainance of psychical health, 

psychologist, future psychologist, higher school. 

На сьогоднішній день проблема психічного здоров'я в сучасному 

суспільстві предстає актуальною. Перейшовши грань XXI століття, людство 

досягло небувалих висот у науково-технічній сфері, промисловій, медичній 

(фармакологічній), але одночасно з цим втратило свою справді «людську» 



сутність. Сучасна ситуація в Україні продовжує свідчити про безліч 

невирішених проблем соціально-психологічного характеру: соціальне 

розшарування на тлі економічної кризи останніх років, широке 

розповсюдження алкоголізму і наркоманії, девіантної поведінки серед молоді, 

екстремізму і багато що ін.  

Все більше підвищується рівень психічно хворих людей в суспільстві; 

урбанізація, прискорення темпу життя, інформаційні перевантаження, 

підсилюють нервову напругу, що часто сприяють виникненню і розвитку 

нервово-психічної патології. Нормою стає синдром «емоційного вигорання» на 

роботі. При цьому актуалізується роль психолога, психічного здоров'я якого 

набуває особливого значення в контексті позначеної тематики. Тому на підставі 

всього вищенаведеного, дослідження питань психічного здоров'я дозволить, на 

наш погляд, не тільки коректніше підійти до вирішення насущних проблем 

психічного людини, але й вирішити проблеми психічного здоров'я самого 

фахівця з психології.  

Проблема психічного здоров'я особистості, яка живе у нестабільному світі, 

складних, екстремальних соціо-екологічних умовах, що змінюються, виступає 

на перший план в кінці прожитого – початку нового, XXI століття – століття 

наук про людину, серед яких і не тільки, на перший погляд, перше місце 

належить психології, що консолідує науки про людину. 

Складність обговорюваної тематики полягає в тому, що сам термін 

"здоров'я" однозначно пов'язаний з медициною, а його порушення – з 

обов'язковим лікуванням у лікаря, терапевта, представників інших різних 

напрямів традиційної і нетрадиційної медицини. Психічне здоров'я  пов'язується 

зазвичай з фахівцями в області психіатрії й психотерапії. 

Доведено, що здоров’я є необхідною умовою активної життєдіяльності, 

самореалізації і щастя людини, визначає потенціал особистості. Воно 

формується і проявляється впродовж усього її життєвого шляху, одним із 

найважливіших етапів якого є період набуття майбутньої професії та 

досягнення у ній вершин. Тому серед цільових груп населення, які потребують 



уважного ставлення із точки зору формування і зміцнення психічного здоров’я, 

особливе місце займає категорія фахівців з психології.  

Актуальність проблем психології здоров'я диктується сучасним 

наростанням навантаження на нервову систему й психіку людини. 

Інформаційний пресинг, прискорення ритму життя, негативна динаміка 

міжлюдських взаємин (замкнутість, зниження рівня соціальної підтримки, 

національна, майнова, релігійна роз'єднаність тощо) – все це формує емоційну 

напругу як один з чинників розвитку різних захворювань. Життя в умовах 

невизначеності обумовлює психічну і психосоматичну патологію [1]. 

Здоров'я - це перша і найважливіша потреба людини, що визначає здібність 

її до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є 

найважливішою передумовою до пізнання навколишнього світу, до 

самоствердження і щастя, активного довгого життя [5]. 

За даними ВОЗ (всесвітньої організації здоров’я) психічними розладами 

(ПР) страждає близько 200 млн. людей, що не відображає дійсного стану речей, 

оскільки багато психічних порушень часто залишаються не виявленими до 

моменту їх маніфестації. Показник поширеності ПР (за наслідками 

епідеміологічних досліджень в Австралії, Великобританії, Греції, США, Уганді) 

коливається в діапазоні від 75 до 200 чоловік на 1000 населення [3].  

В Україні щорічно більше 14 000 чоловік гине в результаті суїцидів, не 

менше 1200000 осіб, що мають ПР, звертаються за диспансерною і 

консультативною допомогою. Показник поширеності ПР складає 2500 осіб на 

100000 населення, зокрема 600 чоловік на 100000 дитячого населення [4]. 

Основний приріст, як і у всьому світі, відбувається за рахунок непсихотичних 

ПР різного ґенезу, специфіка яких полягає в тому, що їх прояви нерідко 

невідмітні від переживань, які більшість людей сприймають як невід'ємну 

частину звичайного життя.  

Питання про диференціацію психічної норми (ПН) і психічної патології 

(ПП) до теперішнього часу залишається актуальним, що відбите в 

термінологічній різноманітності. «Термінологічно» проблема зв'язана, по -



перше, з різноманіттям психічних проявів у одного і того ж індивідуума в 

різних умовах життя і у різних людей в однакових умовах; а по-друге, з 

концептуалізацією положення про можливість існування ПЗ і ПП в одному і 

тому ж континуумі [2].  

Згідно визначенню ВОЗ, ПЗ припускає наявність нормально розвинених 

психічних функцій, фізіологічне, духовне і соціальне благополуччя,  підлягаючу 

зберіганню здатність адекватної адаптації і активної діяльності [6]. Т.ч., ПЗ 

припускає ПН і може включати певні відхилення від деяких її показників.  

Л.М. Собчик, описуючи «нормальну особу» та її індивідуально-

типологічні особливості, вказує на існування достатньо широкого діапазону 

«нормативного коридору» і підкреслює, що «норма – це не відсутність 

виражених психологічних характеристик, а їх наявність, але наявність 

збалансована» [6].  

На жаль, поки далеко не все населення у наший країни (та і багато фахівців 

в області людинознавства) приділяють належну увагу дослідженню інших форм 

порушення соціалізації особистості – виникненню неадекватних самооцінок, 

рівнів домагань, заниженої самоцінності. Окремі люди зазнають труднощі в 

різних комунікаціях, інші – самопізнанні й саморозвитку, у третіх – домінує 

розвиток деструктивних якостей особистості (агресії, заздрості, дисинхронії й 

ін.) і форм поведінки (суїцидальна, асоціальна, з різними психологічними 

залежностями). Таких прикладів можна привести багато. Але це все властиво не 

хворому, а нормальній особі й подолати виникаючі труднощі такого роду 

людині може допомогти не психіатр, а професійний психолог.  

Отже, у даний час, як ніколи гостро, постає питання про збереження 

психологічного здоров'я індивіда, зокрема психолога.  

Психологія здоров'я – новий науковий напрям у вітчизняній психології, 

який переживає період свого становлення, визначає пріоритети своїх наукових 

інтересів, зв'язки з суміжними областями наукового знання. Центральною 

проблемою психології здоров'я є збереження, зміцнення і розвиток здоров'я з 

опорою на його психологічну складову, коли само здоров'я в єдності його 



духовних, соціальних і соматичних компонент стає реальною умовою для 

повного розкриття потенціалів людини, його саморозвитку, 

самоудосконалення, самоактуалізації і самопізнання. Очевидно, що головна 

мета психології здоров'я – всестороннє вдосконалення людини. 

Звернення до психологічної моделі психічного здоров'я є результатом 

холістичного підходу до особи – спроби вивчити її в цілому, на відміну від 

структурного підходу, де особа розкладається на елементи, що становлять, – 

психічні процеси, механізми, які і є предметом детального вивчення. Психічне 

ж здоров'я при цілісному підході не може бути визначене через поняття 

«баланс», «компенсація», «стабільність», «адаптація» і позначено як 

структура [5].  

На сьогоднішній день при визначенні психічного здоров'я ряд дослідників, 

що дотримуються позитивного підходу, разом з об'єктивними критеріями 

(адаптація, пристосування до навколишнього середовища, відсутність хвороби і 

хворобливих станів і проявів, повноцінне виконання основних соціальних 

функцій і ін.), що традиційно виділяються, виділяють ряд критеріїв 

суб'єктивного плану (душевне благополуччя і душевний комфорт, ухвалення 

себе і ін.) [6].  

Позитивний підхід до визначення психічного здоров'я приводить до 

визначення таких критеріїв, які характеризують його більшою мірою як процес, 

ніж стан, де в центр уваги потрапляють такі поняття, як «самореалізація», 

«самоактуалізація», «автентичність», «ідентичність», «повноцінне людське 

функціонування» [3].  

Таке визначення психічного здоров'я виходить за межі традиційно 

використовуваного. Отже, поняття «психічне здоров'я», що існує в сучасній 

медичній психології і психіатрії, необхідно переглядати виходячи із специфіки 

предмету психологічної практики. Сьогодні для успішної реалізації 

професійної діяльності практичному психологові необхідна нова модель 

психічного здоров'я, інший понятійний апарат, який відображав би специфіку 

складних феноменів духовно-душевного благополуччя. В зв'язку з цим мова 



йде про перегляд змісту і критеріїв психічного здоров'я, зокрема, психолога, а 

також розробці методів і методик його дослідження. 

Поняття психічного здоров'я в контексті психологічної моделі в зарубіжній 

психології розробляється в так званій концепції «позитивного психічного 

здоров'я», у витоків якої стоять такі представники гуманістичної психології, як 

К. Роджерс, К.-Г. Юнг, А. Маслоу, Дж. Бьюдженталь, В. Франкл і ін. 

Вищеназвані автори визначають психічне здоров'я через призму особи в 

термінах активності і особового розвитку.  

На сучасному етапі розвитку психології їх ідеї знайшли своє втілення 

переважно в різних системах психологічних практик (клієнтцентрована 

психотерапія, екзистенціально-гуманістична, логотерапія, гештальттерапія і ін.) 

Що ж до теоретичної психології, то тут все ускладнюється із-за описового 

характеру використовуваних гуманістично орієнтованими психологами понять.   

У вітчизняній науці розробка даного поняття здійснюється в працях 

І.В. Дубровіної, Б.С. Братуся, В.І. Слободчикова, А.В. Шувалова, 

Є.Р. Калітієвської, В.І. Ільїчевої, О.В. Хухлаєвої й ін. У роботах названих 

авторів ідея нового підходу до розуміння психічного здоров'я розробляється в 

руслі гуманістичної традиції і знаходить втілення в спробі обгрунтування 

терміну «психологічне здоров'я».  

Вищеназвані автори, по-перше, говорять про цілісний підхід до вивчення 

людини, по-друге, не обмежуються уявленням про людину лише як про  

психічне вимірювання, а наполягають на необхідності виділення 

«особистісного», «духовного» як особливого вимірювання. Так, наприклад, 

І.В. Дубровіна говорить об психологічне здоров'я як про поняття, що 

характеризує особу в цілому і що відображає вищі прояви людського духу [5].  

Даний підхід базується на уявленнях О.М. Леонтьєва, який вказував на 

необхідність розділення уявлень про «особове» і про «психічне», кажучи про 

«особове» як про особливе вимірювання. Схожої точки зору про порівневий 

підхід до системи «людина» дотримувалися Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов 

(індивід, особа, індивідуальність), М.Г. Ярошевський (організм, суб'єкт, особа), 



найраніші ж уявлення про природу людини також припускали виділення рівнів 

душі і тіла. Виключивши з області уваги тілесний, організмічний рівень, що є 

предметом уваги медицини, в зоні нашого аналізу залишається категорія душі, 

традиційно в рамках наукової психології (зокрема вітчизняної), що 

представляється в термінах психіки [4]. 

Психічне здоров'я є невід'ємною частиною і найважливішим компонентом 

здоров'я. У Статуті ВОЗ вказується: "Здоров'я є станом повного фізичного, 

душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і 

фізичних дефектів". Важливим наслідком цього визначення є те, що психічне 

здоров'я – це не тільки відсутність психічних розладів і форм інвалідності [3].  

Психічне здоров'я – це стан благополуччя, в якому людина реалізує свої 

здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно 

працювати і вносити внесок до свого співтовариства. У цьому позитивному 

сенсі психічне здоров'я є основою благополуччя людини і ефективного 

функціонування співтовариства.  

Розглянемо детермінанти психічного здоров’я. Рівень психічного здоров'я 

людини в кожен даний момент часу визначається численними соціальними, 

психологічними і біологічними чинниками. Так, наприклад, стійкий соціально -

економічний тиск визнається чинником ризику для психічного здоров'я 

окремих людей і співтовариств. Очевидні фактичні дані пов'язані з 

показниками убогості, включаючи низький рівень освіти [2].  

Погане психічне здоров'я пов'язане також із швидкими соціальними 

змінами, стресовими умовами на роботі, гендерною дискримінацією, 

соціальним відчуженням, хворим способом життя, ризиками насильства і 

фізичного нездоров'я, а також з порушеннями прав людини [4]. Існують також 

особливі психологічні і особові чинники, із-за яких люди стають уразливими 

перед психічними розладами. І, нарешті, є ряд біологічних причин психічних 

розладів, включаючи генетичні чинники і дисбаланс хімічних речовин в мозку.  

Здоровий спосіб життя (правильніше було б сказати здоровий стиль життя, 

бо одного тільки образу, тобто уявлення про здоров'я, абсолютно не достатньо 



для того, щоб людина була здорова.) – це раціональна організація виробничої, 

побутової і культурної сторін життєдіяльності, що склалася у людини, дозволяє 

в тій чи іншій мірі реалізувати свій творчий потенціал [1].  

Взагалі кажучи, можна виділити три види здоров'я: здоров'я фізичне, 

психічне і етичне (соціальне). Фізичне здоров'я – це природний стан організму, 

обумовлений нормальним функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо 

добре працюють всі органи і системи, то і весь організм людини (система 

саморегульована) правильно функціонує і розвивається. Психічне здоров'я 

залежить від стану головного мозку, воно характеризується рівнем і якістю 

мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком 

вольових якостей. Етичне здоров'я визначається тими моральними принципами, 

які є основою соціального життя індивіда, тобто життя в певному людському 

суспільстві. Відмітними ознаками етичного здоров'я людини є, перш за все, 

свідоме відношення до праці, оволодіння досягненнями культури, активне 

неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. 

Фізично і психічно здорова людина може бути етичним виродком, якщо вона 

нехтує нормами моралі. Тому соціальне здоров'я вважається вищою мірою 

людського здоров'я [3].  

Виходячи з даної диференціації можна дати більш розширене визначення 

здорового способу життя (ЗСЖ). ЗСЖ – це спосіб життя, заснований на 

принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, такий, 

що гартує і, в той же час, захищає від несприятливих дій навколишнього 

середовища, дозволяє до глибокої старості зберігати етичне, психічне і фізичне 

здоров'я [2].  

Е. Фромм у своїй книзі «Втеча від свободи» висуває дві концепції здоров'я. 

Одна концепція керується потребами суспільства, інша – цінностями і 

потребами індивіда. Більшість психіатрів, стверджує Е. Фромм, вважають, що 

погано пристосований до структури суспільства індивід є неповноцінним 

членом цього суспільства. На думку Е. Фромма, людина нормальна в сенсі 

хорошої соціальної пристосовності, часто менш здорова в сенсі людських 



цінностей, чим невротик, оскільки така пристосовність часто досягається за 

рахунок відмови від своєї особистості [7].  

Схожої точки зору дотримувалися К. Роджерс, К. Домбровський, 

Е. Шостром, Дж. Бьюдженталь, Р. Мей й ін. Необхідною умовою адаптації на 

зовнішньому рівні виступає нормальний психічний розвиток, на внутрішньому 

рівні – розвиток особи, індивідуальності, суб'єктивності. У роботах 

І.В. Дубровіної встановлене, що основу психічного здоров'я, його умову 

складає повноцінний психічний розвиток на всіх етапах онтогенезу. Умовою ж 

особового, психологічного здоров'я виступає повноцінний особовий 

розвиток [3]. 

Звернення до поняття «психічне здоров'я» є важливим і актуальним з тієї 

причини, що воно виступає як центральне поняття в сучасній професійній, 

перш за все, практичній діяльності психолога, який може розглядатися як 

фахівець в цій області. Використовувана ним в роботі модель психічного 

здоров'я виступає безпосереднім «інструментом» для оцінки стану індивіда, що 

звернувся до нього за допомогою, і від того, якою бачиться професіоналам ця 

модель, багато в чому визначатиметься зміст і стратегія психологічної 

допомоги.  

Поняття психічного здоров'я, що визначається в рамках існуючої медичної 

моделі, виступаючи як засіб мислення в сучасних теоретичних і прикладних 

аспектах психології й психіатрії, сьогодні вже не відповідають тенденціям  

гуманізації, властивим для розвитку сучасного суспільства, а також запитам 

психологічної практики. У зв'язку з цим актуальною є розробка в рамках 

психологічної моделі феномена «психічне здоров'я», визначення умов його 

формування, виділення структури і критеріїв його діагностики саме у 

практичних психологів. 

У публікаціях останніх років з психології все наполегливіше відчувається 

заклик до ампліфікації поняття «психічне здоров'я» у бік психологічної 

складової [1; 2; 3; 4 та ін.]. Рядом авторів робиться спроба ввести нові поняття – 



психологічне здоров'я (В.І. Слободчиков, А.В. Шувалов, І.В.  Дубровіна й ін.), 

особистісне здоров'я (Б.С. Братусь). І це не випадково.  

Поняття «психічне здоров'я» і поняття, що часто вживається як його 

синонім «порма психічного здоров'я», використовуються в клінічній психології 

і психіатрії і є адекватними для визначення адаптації людини до соціуму. 

Критерії психічного здоров'я прийшли в психологію, головним чином, з 

дисциплін природного циклу: з біології прийшли поняття адаптивності, з 

медицини – модель здоров'я як відсутність хвороби. Традиційна медична 

модель базується на вивченні патології, розуміючи здоров'я як міру вірогідності 

виникнення хвороби і вважаючи своєю метою усунення хворобливих проявів.  

О.В. Хухлаєва говорить про те, що психологічне здоров'я є динамічною 

сукупністю психічних властивостей людини, що забезпечують гармонію між 

потребами індивіда і суспільства, що є передумовою орієнтації особистості на 

виконання свого життєвого завдання. Життєве завдання при цьому автор 

розглядає розглядати як те, що необхідно зробити для тих, що оточують саме 

конкретній людині з її здібностями і можливостями. Виконуючи життєве 

завдання, людина відчуває себе щасливою, інакше - глибоко нещасною. 

Ми погоджуємося з думкою О.В. Хухлаєва про те, що основна функція 

психологічного здоров'я - це підтримка активного динамічного балансу між 

людиною і навколишнім середовищем в ситуаціях, що вимагають мобілізації 

ресурсів особистості.  

Отже, для майбутніх психологів має бути створена у вищій школі 

розгалужена система психологічного супроводу, яка передбачає діагностику, 

підтримку та розвиток в них психічного здоров’я.  
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