
Тема №7. Внутрішня картина здоров’я дітей та підлітків 

 Теоретико-методологічні підходи до дослідження ВКЗ. 

  У зв'язку зі зростанням психологічного навантаження і стресів у сучасному 

суспільстві проблема розуміння психологічного аспекту феномену здоров'я стає 

одним з найважливіших. Ставлення до здоров'я і хвороби, когнітивні й емоційні 

компоненти цього ставлення мають важливе значення в збереженні здоров'я і 

подоланні хвороби. Значне місце в загальній проблематиці психології здоров'я 

займає дослідження внутрішньої картини здоров'я особистості. При цьому 

наукової уваги набуває теоретико-методологічна розробка концепції 

внутрішньої картини здоров'я, як комплексного психологічного утворення, що 

відображає уявлення про зміст поняття здоров'я, його цінності, ознаках і методах 

підтримки, емоційні переживання в стані здоров'я і його погіршення, поведінкові 

стратегії збереження здоров'я тощо. Особливого наукового вивчення потребує 

складна структура внутрішньої картини здоров'я дитини, що вимагає чіткого 

виділення теоретико методологічних підходів та принципів до її вивчення.  

        Щодо принципів, то при дослідженні внутрішньої картини здоров'я 

необхідний, по-перше, системний принцип, який дозволяє виділити не тільки її 

різні рівні і підсистеми, але й основні системотворні фактори, що лежать в основі 

формування внутрішньої картини здоров'я в дитини. По-друге, особистісний 

принцип, що розглядає особистість як систему відносин, що формуються в 

онтогенезі у визначених соціально-історичних, економічних і побутових умовах. 

Крім системи відносин, особливе значення при дослідженні внутрішньої картини 

здоров’я дитини має дослідження особистості з позицій теорії діяльності і 

соціальної ситуації розвитку, представлених у роботах вітчизняних психологів 

(Л. Виготський, Д. Ельконін, Л. Божович та ін.). Л. Виготський уперше ввів 

поняття “соціальна ситуація розвитку”, розглядаючи його як особливе поєднання 

внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов, як джерело формування 

особистісних властивостей і якостей. Соціальна ситуація розвитку – 

найважливіша характеристика віку, що суттєво впливає на формування життєвих 

цінностей та здоров'я. По-третє – віковий принцип. 

Вікові особливості ВКЗ. 



 

Зовнішні і внутрішні умови розвитку визначають особливості віку дитини 

як тимчасової характеристики індивідуального розвитку. Якісна своєрідність 

кожного вікового періоду визначається на основі соціальної ситуації розвитку 

дитини і провідного виду діяльності.  

       Досліджуючи віковий аспект формування внутрішньої картини здоров’я   

Д. Ісаєв зазначає, що діти чотирьох-дев’яти років на питання “що таке здоров'я?” 

відповідають: “не бути хворим”, “коли ти був хворим, і тобі стало краще”, “коли 

ми видужуємо від застуди”. Старші діти описують здоров'я як переживання 

приємного стану: “почувати себе чудово”, “коли тобі дуже добре”. Діти знають 

про обмежену можливість зберегти здоров'я й усвідомлюють схильність людей 

до хвороб. Однак стійкі уявлення про імовірності порушення здоров’я діти 

отримують лише до семи років. Дівчинкам властивий більш високий рівень 

побоювань порушити здоров'я, чим хлопчикам. У старших дітей він вище, ніж у 

молодших, так само як у дітей великих міст у порівнянні з мешканцями сільської 

місцевості. У віці десяти років дитина знає, що “бути здоровим” означає щось 

протилежне поняттю “бути хворим”. Ці уявлення можуть бути не стільки 

основною частиною знань, скільки відображати розвиток складної 

інтелектуальної операції – оберненості, що формується до десятилітнього віку. 

        Отже, можна сказати про те, що з віком формується не тільки зв'язок між 

компонентами внутрішньої картини здоров'я і психологічними властивостями, 

але й між самими психологічними властивостями. Підлітки та юнаки, що 

визначають стан свого здоров'я як гарний, та молоді люди, які зазначають, що 

здоров'я не вплинуло на їхню працездатність, рідше вказують на сумні події у 

їхньому житті, тобто можна говорити про зв'язок між раціонально-когнітивним 

компонентом та такою психологічною властивістю як песимізм. Підлітки та 

юнаки, що вказують на значущість свого здоров'я, визначають більшу кількість 

подій, що вплинули на їхнє здоров'я та більшу кількість таких значущих подій. 

Більшість юнаків та підлітків, які визначають здоров'я як значущу цінність, 

належать до груп молодих людей, що визначають стан свого здоров'я як гарний 

або навпаки поганий. 



      Показники емоційного компоненту внутрішньої картини здоров'я також має 

зв'язок з психологічними властивостями. Емоційний компонент внутрішньої 

картини здоров'я має зв'язок з такими психологічними властивостями як 

екстернальність та песимізм (серед юнаків та підлітків, відношення до свого 

теперішнього стану яких наближається до стану захворювання, частіше 

спостерігаються ці ознаки поведінки). 

  У підлітковому віці більш високі значення мають показники, що 

характеризують емоційний компонент внутрішньої картини здоров'я. Доведено, 

що існує зв'язок між самими компонентами внутрішньої картини здоров'я, а 

також між окремими компонентами та іншими психологічними властивостями. 

Такі зв'язки формуються в підлітковому віці і набувають завершенності у 

юнацькому. 

Роль сім’ї у формуванні ВКЗ. 

Сім’я є першою групою приналежності суб’єкта, вона виступає тим 

оточенням, в якому починається соціалізація дитини. Оволодіння початковими 

формами взаємодії, засвоєння перших норм і цінностей, формування уявлень про 

різні соціальні ролі, набуття навичок спілкування, формування образу Я та 

самосвідомості починається саме в сім’ї. Ми можемо з упевненістю сказати, що 

перші уявлення про світ закладаються насамперед у родині і перший образ світу 

дитини є в цьому сенсі «віддзеркаленням» образу світу тих дорослих, в оточенні 

яких вона знаходиться. Саме вони відбирають певну інформацію, повідомляють 

про те, що відбувається навколо, фіксують приналежність дитини до певної статі, 

надають світу визначеного емоційного забарвлення, яке передається дитині в 

спілкуванні з ними, відтак формують основи світосприйняття. 

     Досліджуючи формування картини світу у дітей, М. Осоріна наголошує на 

тому, що образ сім’ї – це найважливіший компонент образу світу: «Будь-яка 

людська культура обов’язково несе в собі модель світу, створену певною 

етнокультурною спільністю людей. Ця модель світу втілена у міфах, 

відображена в системі релігійних вірувань, відтворюється в обрядах і ритуалах, 

закріплена у мові… Кожне нове покоління отримує в спадок певну модель 

світобудови, яка є опорою для побудови індивідуальної картини світу кожної 



окремої людини і одночасно об’єднує цих людей як культурну спільність. 

Активними провідниками «дорослої» культури є насамперед батьки. Отже, 

діяльність індивіда буде визначатися тим образом світу, який обумовлений 

культурною спадщиною соціальної ситуації його розвитку. 

         В житті дітей труднощі зустрічаються не рідше, ніж у дорослих, а, можливо, 

навіть частіше. Діти та підлітки – категорії населення, у яких психологічна 

травма, викликана надзвичайною подією, може істотно порушити весь 

подальший хід психологічного та психічного розвитку. Психологічна травма – 

це шкода, нанесена психічному здоров’ю людини, в результаті інтенсивної дії 

несприятливих факторів оточуючого середовища, або в результаті впливу гостро 

емоційних стресових дій людей на психіку особистості. Несформованість 

психіки у дітей і підлітків, слабкий вольовий контроль емоційних реакцій, сильна 

дія підкорковий структур на функціональний стан центральної нервової системи 

обумовлюють специфічні наслідки впливу психологічної травми. Наслідки 

психологічної травми проявляються в різних сферах життєдіяльності дитини. На 

емоційному рівні: перша реакція на пережиту травму – страх, фобії. З часом у 

дітей можуть спостерігатися фобія спати на самоті, боязнь розлуки з дорослими, 

спостерігається емоційна нестійкість, зростає недовіра та підозріливість, 

пригнічений стан, тривожність, депресія. На когнітивному рівні: погіршується 

концентрація, переключення уваги, порушення пам’яті (з’являється 

«дисоціативна фуга» – нездатність згадати минуле), затримка інтелектуального 

розвитку. На поведінковому рівні: впертість, агресивність, ворожість та 

конфліктність, регресія (повернення до форм поведінки, яка характерна для 

більш раннього вікового періоду – втрачаються навички охайності, з’являється 

смоктання пальців), змінюється система відносин підлітка, зникають навички та 

вміння налагодження взаємовідносин з людьми, з’являється дезадаптація у 

спілкуванні та в поведінці. Травматичний досвід, отриманий в дитинстві, 

впливає на загальний розвиток дитини. Психологічна травма руйнує уявлення 

дитини про життя, його цінності. В результаті травми в особистості змінюється 

звична картина світу, зникає довіра до нього (втрата відчуття що світ безпечний 



та справедливий), деформується система відносин з оточуючими людьми, зникає 

довіра до дорослих, втрачається позитивна перспектива на майбутнє. 

       Реакція на психотравмуючі переживання пов’язана з віковими 

особливостями дітей та підлітків, з рівнем психоемоційного розвитку, освіти та 

інтелектуальної діяльності, із стосунками з батьками та соціальним оточенням. 

У деякі вікові періоди несприятливі фактори (розлука з родиною, смерть 

близьких, пережита роль очевидця психотравмуючих подій ) можуть значно 

вплинути на реакції і розвиток дітей. Переживання травми актуалізує 

трансформацію особистості, при якій вірогідність небажаної форми поведінки, 

наприклад девіантної, як форми компенсації і захисту від важких переживань, 

набагато збільшується. Тому пошук ефективних методів здійснення 

психологічної допомоги дітям і підліткам у ситуаціях переживання ними гострих 

стресових ситуацій є необхідним і особливо актуальним. 

Психологічна допомога дітям та підліткам з перекрученою ВКЗ. 

Використовують наступні методи психологічної допомоги та психотерапії 

як арт-терапія, логотерапія В. Франкла, терапевтична модель М. Мюррей, 

соматична терапія П. Левіна, екзистенціальна терапія І. Ялома та 

екзистенціально-гуманістична терапія Дж. Бьюдженталя. 

Психотерапія періоду дорослішання повинна відповідати специфічним 

потребам цієї життєвої фази. Зокрема, виправдали себе наступні принципи 

(Ейдеміллер, Кулаков, Ремшмідт). 

1. Критерій необхідності проведення психотерапії - виявлення відхилень, і 

в тому випадку, коли ресурси пацієнта витрачаються на подолання внутрішніх і 

зовнішніх конфліктів, а не на виконання завдань розвитку. 

2. Обсяг і вибір послідовності психотерапевтичних втручань залежить від 

ступеня вираженості симптоматики, наявності внутрішньоособистісних і / або 

міжособистісних конфліктів, фізичного стану пацієнта, тривалості порушень, 

кількісних і якісних відхилень в емоційній, поведінкової, мотиваційної сферах, 

спотворення образу Я, дисфункціональних сімейних відносин, мотивації на 

роботу, суб'єктивного ставлення до наявних порушень (его-синтонність, его-

дистонія), можливості та бажання мікросоціального оточення до змін. У разі 



поєднання кількох розладів у одного пацієнта слід ранжувати актуальність 

проблем для нього і його сім'ї. 

3. Індивідуальна і групова психотерапія у дітей і підлітків враховують такі 

моменти: спрямованість на конкретний зміст, облік актуальності проблеми для 

пацієнта; необхідність ретельної обробки інформації; розмежування цілей 

роботи з дитиною і батьками; оцінка особистісних ресурсів, які могли б стати 

резервом для посилення стратегій подолання з труднощами (копінг-механізмів); 

директивний стиль проведення занять і активність психотерапевта; вибір 

адекватної форми проведення психотерапії. Певні психотерапевтичні методи 

повинні застосовуватися при певних типах розладів. Це означає, що різні 

психічні захворювання у дітей і підлітків слід лікувати за допомогою різних 

методів. Принцип специфічності вимагає вибору такого методу впливу, який 

найбільш прийнятний і ефективний саме при даному варіанті патології. Може 

бути призначена комбінація декількох форм психотерапії, які в конкретному 

випадку мають найбільші шанси на успіх. 

4. Гнучкість терапевтичної тактики. Психотерапевт не повинен діяти за 

схемою. Слід обговорювати з пацієнтом те, що його цікавить, якщо цього 

вимагає ситуація. Іноді необхідно вдатися до обговорення проблем в ході 

спільної прогулянки. Психотерапевт повинен відмовитися від дистанції в 

спілкуванні, активно вторгатися в процес лікування, і, підтримуючи в цілому 

доброзичливу і відкриту атмосферу, твердо відстоювати свою точку зору. 

5. Відповідність віку і рівню розвитку. Підлітки з характерною для них 

боязню невдачі важко переносять фрустрацію в ході психотерапії. Вона може 

виникнути в результаті занадто високих вимог лікаря до вербальних здібностях 

пацієнта, до його фантазіям, внаслідок довгих пауз в розмові, в результаті 

моралізаторських оцінок або переважної стилю психотерапевта. 

 

6. Посилення функцій Я і обережність в роботі з регресією. Важливе 

завдання психотерапії дітей і підлітків - посилення Я пацієнта. У той же час 

допускати регресію поведінки необхідно. Слід виходити з цілей пристосування 



до реальності, оволодіння нею, тому потрібно уникати затяжних регресій 

поведінки з сильною актуалізацією інфантильних бажань. 

7. Надання корективного емоційного досвіду. Обговорюючи з 

психотерапевтом обставини свого життя, пацієнт отримує можливість придбати 

новий емоційний досвід. Передумовою виникнення такого досвіду служить 

установка лікаря на специфічні вікові проблеми, з якими дитина могла колись і 

не стикатися. 

8. Поєднання індивідуальної психотерапії з іншими видами психотерапії, 

особливо груповий і сімейної. Перевага групової психотерапії полягає, з одного 

боку, в тому, що інтенсивність лікувального впливу розподіляється між 

учасниками групи. З іншого боку, при цьому знижується унікальність 

симптоматики і з'являється можливість обговорення проблем з ровесниками. 

Психотерапія у дітей і підлітків не може не бути інтегративної, так як постійно 

йде паралельна психотерапевтична робота з батьками. Система психотерапії 

інтегрує не тільки поняття індивідуальної психології і системного підходу, а й 

усю ту різноманітність позицій, яке характерно для кожного з них. Тим самим 

враховуються психоаналітичні і когнітивно-поведінкові уявлення, досягнення 

структурної, стратегічної сімейної психотерапії, наративного підходу. 

Психодинамічні конфлікти підтримуються взаємовідносинами членів сім'ї, а 

спроби підлітка і його батьків впоратися з емоційними і поведінковими 

розладами перешкоджають успішному вирішенню конфліктів. 

9. Підключення сімейної психотерапії, націленої на усунення порушень 

між сімейними підсистемами, вирішення сімейних конфліктів призводить до 

зниження частоти рецидивів психічних і поведінкових розладів. 

 

 


