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Тема 1. Здоров’я людини в контексті психології
План
Уявлення про здоров’я людини.
Біологічне здоров’я.
Психічне здоров’я.
Соціальне здоров’я.
Психологічне відношення людини до власного здоров’я.
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Здоров`я людини є досить складним феноменом та може розглядатися як
філософська, соціальна-економічна, біологічна, медична, соціальнопсихологічна категорія, як об'єкт споживання, внесення капіталу, як
індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне,
постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, що, у свою чергу, постійно
змінюється. У сучасних дослідженнях проблеми здоров'я виокремлюються
біомедичний, соціальний та гуманітарний підходи.
У сучасних гуманітарних уявленнях здоров'я представлене як «здоров'я
для», що дає можливість говорити про ті можливості, які здоров'я надає
людині. Здоров'я в рамках цього підходу є одним з найважливіших ресурсів,
які необхідні людині для того, щоб реалізовувати свій потенціал, свої
можливості в усіх сферах життєдіяльності. В основу гуманітарних досліджень
покладено цілісну людину в своєрідності її фізичного, психічного, соціального
та духовного прояву. Критерієм здоров'я є розвиток та самореалізація людини
у сучасному світі. Такий підхід визначає особистісну відповідальність людини
за своє здоровця та благополуччя.
Людина має право обирати стратегії збереження та зміцнення свого
здоров'я. Сьогодні здоров'я визначається як гармонійне поєднання
фізіологічних, психологічних (особистісних, душевних) та соціальних факторів,
які забезпечують внутрішнє благополуччя індивіда. Фізичне здоров'я є
фундаментом загального здоров'я людини, та передбачає гарне самопочуття,
бадьорість, наявність енергії, працездатність та відсутність патологічних
симптомів.
Соціальне здоров'я будується на взаємовідносинах із соціумом та

визначається тими моральними принципами, що є основою соціального життя
людини в суспільстві. З розвитком гуманітарної методології пов'язане
виникнення поняття «психологічне здоров'я». Сам термін
«психологічне здоров'я» неоднозначний. Він має широке тлумачення і включає
в себе ряд чинників функціонування особистості, в тому числі підпорядковує
собі психічне здоров'я особистості.
Уявлення про здоров’я людини завжди було динамічним, розвивалося
паралельно з розвитком цивілізації, науки, зокрема знань про природу людини.
Змінювалися також погляди на співвідношення таких понять як здоров’я і
хвороба. Труднощі пошуку найбільш адекватних дефініцій зазвичай були
пов’язані з необхідністю розв’язання конкретних наукових, практичних чи
соціальних завдань. Відтак кожна дефініція здоров’я по суті відображає не
лише зміст цього феномену, але й сучасні їй наукові та суспільні тенденції.
Життєдіяльність людини як складної живої системи забезпечу- ється на різних,
але взаємозалежних між собою рівнях функціону- вання. У цілому виділяють
три досить специфічних рівні життєдіяль- ності: біологічний, психологічний і
соціальний. І на кожному з назва- них рівнів, як указують Г. В. Ложкін, О. В.
Носкова, І. В. Толкунова, здоров’я людини має особливості свого прояву
.Здоров’я на біологічному рівні припускає динамічну рівновагу функцій усіх
внутрішніх органів та їхнє адекватне реагування на вплив навколишнього
середовища. Якщо питання профілактики здо- ров’я, зміцнення захисних сил
організму й лікування хвороб віддавна перебувають у полі зору традиційної
медицини, то наші уявлення про сутність і шляхи забезпечення здоров’я,
пов’язаного з психологічним рівнем, поки що не можуть бути визнані як
задовільні . Здоров’я на психологічному рівні так чи інакше пов’язане з
особистісним контекстом, у рамках якого людина з’являється як психічне ціле.
Основне завдання цього рівня – зрозуміти головне: що таке здорова
особистість. За визначенням великого психіатра С. С. Корсакова, чим
гармонійніше об’єднані всі істотні властивості, що складають особистість, тим
більше вона стійка, урівноважена і здатна протидіяти впливам, що прагнуть
порушити її цілісність. Благополуччя в психічному здоров’ї особистості може
бути порушене домінуванням певних та негативних за своєю суттю рис
характеру, дефектами в моральній сфері, неправильним вибором ціннісних
орієнтацій тощо . Здоров’я на соціальному рівні розуміється досить умовно,
тому що психологічні властивості особистості просто не існують поза
системою суспільних відносин, у яку вона включена. Людина з’явля- ється на
цьому рівні насамперед як істота суспільна. І природно: тут на передній план
виходять питання впливу соціуму на здоров’яособистості. Психічне здоров’я
переживає вплив із боку різних соціальних зв’язків, у тому числі родини,
спілкування з друзями і родичами, роботи, дозвілля, приналежності до
релігійних або інших організацій та ін., причому наслідки цих впливів можуть
носити як позитивний, так і негативний характер. Тільки люди зі здоровою
психікою звичайно почувають себе активними учасниками в соціаль- ній
системі. Виховна занедбаність і несприятливі умови навколиш- нього
середовища стають причиною різних форм неадекватної пове- дінки людини в
суспільстві, кримінального розвитку особистості. Особистість може
деградувати або змінитись, якщо зміниться її ставлення до людей, до праці або
колективу. Тільки стійкість і сталість активних стосунків дадуть змогу
особистості підтримувати власну впевненість та протистояти впливам

середовища, переборю- вати опір зовнішніх умов, долати перешкоди і досягати
поставлених цілей, здійснювати реалізацію своїх намірів. Реалізація ідей
психічного здоров’я на соціальному рівні вимагає від суспільства перегляду
укорінених, але не виправданих традицій і пріоритетів у сфері виховання й
утворення, професійної зайнятості, організації дозвілля та
відпочинку,
індустрії харчування тощо.Основою повноцінного розвитку людини є
психологічне здоров'я. Саме понятгя психологічного здоров'я (введене І.В.
Дубровіною) тривалий час входило в базовий зміст психічного здоров'я як його
частина і досвід психопатології необгрунтовано використовувався стосовно
психіки здорової людини. Однак сучасна наука розмежовує сфери психічного і
психологічного здоров'я. Психологічні зміни носять зворотній характер, їх
своєчасна діагностика і професійна корекція допомагає людині виробити
засоби саморегуляції, які дозволять ні справлятися з внутрішніми проблемами
самостійно, до того як пі проблеми набудуть незворотного характеру. На
відміну від поняття «психічне здоров'я», термін «психологічне здоров'я» був
введений відносно нещодавно, однак описувані цим поняттям особистіні
особливості були предметом дослідження багатьох авторів і розглядалися в
різних аспектах. Розмежовучи сфери психічного та психологічного здоров’я.
І.В.Дубровіна визначає "психологічне здоров’я" як динамічну сукупність
психічних властивостей особистості, що забезпечують гармонію між
потребами індивіда й суспільства і виступаютьпередумовою орієнтації індивіда
на виконання своє життєвої задачі. Для визначення норми психологічного
здоров’я важлива наявність певних особистісних характеристик, які
забезпечують не лише успішну адаптацію, але й продуктивний розвиток
людини на благо самій собі й суспільству через саморозуміння, самоприйняття
та самовдосконалення. Психологічне здоров'я описується як стан балансу між
різними аспектами особистості людини (Р. Ассаджолі -психосинтез); як баланс
між потребами індивіда і суспільства, який підтримується постійними
зусиллями (С. Фрайберг); як процес життя особистості, в якому збалансовані
рефлексивні, емоційні, інтелектуальні, поведінкові аспекти (Н.Г. Гаранин, А.Б.
Холмогорова); як функція підтримання рівноваги між особистістю та
середовищем, адекватної регуляції поведінки і діяльності людини, здатності
протистояти життєвим труднощам без негативних наслідків для здоров'я (А.В.
Петровський, М.Г. Ярошевський, П. Бейкер). Часто для визначення
психологічного здоров'я використовуються синонімічні поняття «сила Я»,
«духовне здоров'я».
Ключовим моментом у проблемі здоров’я людини в контексті психології є
питання про критерії його оцінювання. Серед особистісних проявів найбільш
відомі такі критерії психічного здоров’я:
-

оптимізм;
зосередженість (відсутність метушливості);
урівноваженість;
моральність (чесність, совісність й ін.);
адекватний рівень домагань;
почуття обов’язку;
впевненість у собі;
невразливість (уміння звільнятися від прихованих образ);
відсутність ліні;
незалежність;

безпосередність (природність);
відповідальність;
почуття гумору;
доброзичливість;
толерантність;
самоповага;
самоконтроль.
Серед
психічних станів найбільш відомі такі критерії
психічного здоров’я:
- емоційна стійкість (самовладання);
- зрілість почуттів відповідно до віку;
- вміння опанувати негативні емоції (страх, гнів, жадібність, заздрість
та ін.);
- вільний, природний прояв почуттів і емоцій;
- здатність радіти.
Серед психічних процесів найбільш відомі такі критерії психічного
здоров’я:
- максимальне наближення суб’єктивних образів до певних об’єктів
дійсності (адекватність психічного відображення);
- адекватне самосприйняття;
- уміння зосереджувати увагу на предметі;
- утримання інформації в пам’яті;
- здатність до логічного опрацювання інформації;
- критичність мислення;
- креативність (здатність до творчості, уміння користуватись
інтелектом);
- знання себе;
- дисципліна розуму (керування думками).
Психічне здоров'я внутрішній стан людини, який забезпечує
адекватну дійсності регуляцію поведінки; самовиховання особистості
.Психічне здоров'я має складну будову, зокрема включає:
-

- особистісно-змістовний рівень (особистісне здоров'я);
- рівень психофізіологічного здоров'я.

К. Ясперс виділив чотири ознаки психічного здоров'я:
 Здатність концентрувати увагу на предметі.
 Утримувати інформацію в пам'яті.
 Логічне опрацювання інформації.
 Адекватна орієнтація у просторі та часі.
В свою
чергу Р. Беккер-Шмідт визначає три основні
компоненти душевного здоров'я:
• душевне і фізичне хороше самопочуття (повнота почуттів,
ііньтруїзм, відсутність скарг);
• самоактуалізація (розвиток, автономія);
• повага до себе та інших (відчуття власної цінності, здатність
любити).
Таким чином, психологічне здоров’я ототожнюється з почуттям
внутрішньої узгодженості із власними діями, постійним діалогом із
внутрішнім та зовнішнім світом, автентичним існуванням, почуттям

авторства життя.
Фізичне здоров’я – найважливіший компонент у складній струк- турі стану
здоров’я людини. Фізична або соматична складова стосується тіла. Це
гармонійна єдність усіх обмінних процесів між організмом і оточуючим
середовищем і, як результат цього, узгоджений перебіг обмінних процесів
всередині організму, що проявляється в оптимальній життєздатності його
органів і систем. Фізичне здоров’я обумовлене властивостями організму як
складної біологічної системи. Як біологічна система організм володіє
інтегральними властивостями, якими не володіють її окремі складові елементи
(клітини, тканини, органи та системи органів). Без взаємозв’язку між собою ці
елементи не можуть підтримувати індивідуальне існування . Фізичне здоров’я
обумовлюється здатністю організму до саморегулювання. Досконала
координація всіх функцій – наслідок того, що живий організм становить
саморегу- люючу систему. Саморегуляція являє собою сутність біологічної
форми розвитку, тобто життя. Ця загальна властивість біологічних систем дає
змогу встановлювати та підтримувати на певному, віднос- но постійному рівні
ті чи інші фізіологічно-біохімічні або інші біо- логічні показники (константи),
наприклад постійність температури тіла, рівень артеріального тиску, вміст
глюкози в крові тощо (це проявляється у відносно динамічній постійності
внутрішнього середовища організму – гомеостазисі – homeostasis: грец. homoios
– подібний + stasis – стан, нерухомість
Фізичне здоров’я – наявний стан структурних елементів цілісного організму
(клітин, тканин, органів та систем органів людського тіла), характер їх взаємодії
і взаємовпливу. Матеріальну основу формування фізичного здоров’я складає
біологічна програма індивідуального розвитку організму людини. Вона
опосередкована базовими потребами, які виступають домінуючими у людини на
різних етапах індивідуального розвитку організму (онтогенезу). Базові потреби,
з одного боку, слугують пусковим механізмом біологічного розвитку людини
(формування її фізичного здоров’я), а з іншого
– забезпечують індивідуалізацію цього процесу .
Фізичне здоров’я – це стан організму, який характеризується можливостями
адаптуватися до різноманітних факторів середовища;рівень фізичного розвитку,
фізична та функціональна підготовленість організму до виконання фізичних
навантажень.
Щодо соціального здоров’я, то є різні підходи до його визна- чення. Соціальна
складова стосується функціонування людини в суспільстві: це її здатність
зберігати та використовувати стосунки з іншими людьми, її соціальні зв’язки,
ресурси, здатність до спілкування і його якість. Індивідуальне здоров’я
людини як суб’єкта визначає духовна складова. Більшість вчених наголошують
на розмежуванні понять "психічне здоров’я" і "духовне здоров’я". Прадавні
лікарі умовно розділяли захворювання на три категорії: духовні недуги,

душевні страждання і тілесні немочі . Самими серйозними і важко
виліковуваними вважалися "хвороби духу" – заздрощі, гордощі, брехливість,
злоба. Тому вся енергія істинного цілителя має бути спрямована на подолання
духовних нездужань. "Оберігайте свій дух спокоєм, і тіло само виправиться", радить даоський мислитель . Духовна складова пов’язана з максимальним
розкриттям духовного, морального потенціалу, свідомим прагненням людини
до реалізації вищих властивостей особистості . Як підкреслює А.Маслоу,
духовне здоров’я проявляється у зв’язках людини зі світом: у релігійності, у
відчутті краси, гармонії і захопленні перед самим життя. Г.С.Абрамова та
Ю.А.Юдчиць основним критерієм духовного здоров’я називають прагнення
особистості до створення в житті, що сприймається нею як цінність, нових
ціннісних якосте. Сформулювані основні положення духовного здоров’я мають
свої витоки в античній філософії : − духовне здоров’я являє собою найкращий
стан психіки, який заслуговує на високу моральну оцінку; − духовне здоров’я
спостерігається у здатності людини зберігати спокій, не піддаватися
пристрастям – суму, страху, радості, надії, підкорюючи свої бажання проявам
Космічних (Природних чи Божественних) законів; − шлях до набуття
духовного здоров’я пролягає крізь розвиток індивідуального розуму, який
виступає частиною Божественного Логосу;
-індивідуальний розум володіє безмежною силою; вона проявляється в тому,
що людина, яка зрозуміла закони природи, неодмінно буде наслідувати
їх.Душевні ж страждання виникають унаслідок недостатнього розуміння цих
законів;
− розумінню законів природи та внутрішньому прийняттю їх як

необхідності допомагають заняття філософією, яка, таким чином,
стає засобом зцілення душі;
− філософія впливає на людину через розмірковування, однак вона
може використовувати і деякі додаткові засоби, такі як поетичні
образи, музичнітвори, заняття математикою;
− філософія передбачає певний – аскетичний – образ життя, який
допомагає стримувати тілесні бажання та створює відносну
незалежність від матеріальних умов існування;
− суттєва перепона для досягнення духовного здоров’я –тілесний
початок у людині.
− духовне здоров’я – це перевага небагатьох мудреців. Їх
розмірковування не залежать від думок нерозумних людей, які їх
обговорюють. Духовно здорова людина оберігає свій спокій та
намагається уникати конфліктів .
Отже, духовне здоров’я передбачає почуття особистої відпові-дальності й
свободи творення власного життя. Передумовою і виявом духовного здоров’я є
―ствердження себе, суспільства й всесвіт в їх неподільності.
Виділення у структурі здоров’я людини фізичного, соціального, психологічного
та духовного компонентів є досить умовним, оскільки всі ці складові тісно
взаємопов’язані між собою, і серйозні порушення у одній з них неминуче

тягнуть за собою розлади в інших . К.Сельченок, цитуючи К. Уоддінгтона,
зазначає, що "психічне є імперативно креодизуючим ("kreod" – "канал") всі
окремі частини рівнем розгортання активності цілого". Очевидно, що через
психічний канал можлива гармонізація взаємодії усіх складових здоров’я і
досягнення його високого рівня.

