
Тема № 4:  Психологічні механізми забезпечення психічного здоров’я. 

План 

1. Саморегуляція стану та поведінки в забезпеченні здоров’я .  

2. Самоконтроль стану і поведінки в забезпеченні здоров’я. 

3. Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров’я.  

4. Психогігієна і збереження здоров’я людини.  

 

В матеріалі лекції № 4 включено питання про психологічні механізми забезпечення 

здоров’я, роль самоконтролю і компенсації в протіканні психічних процесів людини. 

Також представлено уявлення про психологічні захисні здібності особистості. У структурі 

особистості значний інтерес викликають запропоновані З. Фрейдом і вивчені сучасними 

психологами захисні механізми.  

1. Саморегуляція стану та поведінки в забезпеченні здоров’я .  

 Із дефініції поняття "здоров’я людини" (валеологічний словник М.С. Гончаренко), 

випливає, що основною характеристикою здорової людини є здатність до досконалої 

саморегуляції. Саморегуляція трактується як особливий рівень програмування діяльності 

на основі процесів передбачення; цілеспрямована зміна як окремих психо-фізіологічних 

функцій, так і нервово-психічного стану в цілому, а також характеру і способу дій. 

Людей, які досягли найвищого рівня психологічного здоров’я, А.Маслоу називає 

самоактуалізованими особистостями Такі люди присвячують своє життя пошуку 

"буттєвих", тобто межових цінностей. Хвора людина – це людина, яка впустила справжнє 

щастя, не пізнавши істинного виконання бажань, насиченого емоціями життя і спокійної, 

сповненої сенсу старості.  

Критерії, запропоновані М.С.Гончаренко та А.Маслоу, взаємодоповнюються, 

оскільки перші охоплюють показники фізичного, психічного і соціального здоров’я, а 

другі стосуються насамперед здоров’я психологічного і духовного. Уважне знайомство з 

теорією самоактуалізації дозволяє зрозуміти, що остання неможлива без досягнення 

досконалої саморегуляції і є наступним по тому кроком. Тож, ознакою високого рівня 
здоров’я можна вважати досконалу саморегуляцію і самоактуалізацію особистості.  

Здоров’я часто пов’язують із урівноваженістю з зовнішнім світом усіх внутрішніх 

процесів організму, емоційних та фізіологічних реакцій тощо.  

В.А.Ананьєв та Г.С.Нікіфоров  називають урівноваженість одним з найважливіших 

критеріїв психічного здоров’я.  

Згідно з В.М.М’ясищевим, від міри вияву психічної рівноваги залежить 

урівноваженість людини з об’єктивними умовами, її пристосовуваність до них. При 

цьому, урівноваженість – це не мертва, застигла рівновага, а процес, поступальний рух 

життєво важливих біологічних і психічних процесів.  
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В.Н.Панкратов пише про те, що критерій урівноваженості органічно пов’язаний з 

гармонійною організацією психіки й адаптивними можливостями. Гармонія розуміється 

як баланс між різними частинами “Я” людини, між фізичним, емоційним, 

інтелектуальним, комунікативним аспектами; між людиною та її оточенням чи 

природою. 

 У сучасній психології ще немає такого визначення понять самоконтролю і 

саморегуляції, яке можна було б назвати вичерпним. Досить часто вони використовуються 

як синоніми. Якщо звернутися до визначення поняття саморегуляції, за Г. С. 

Никифоровим, то в загальному розумінні автора це є свідомий вплив людини на 

притаманні їй психічні явища (процеси, стани, властивості), на дяльність, яку вона 

виконує, на власну поведінку з метою підтримки та збереження чи зміни характеру їх 

протікання (функціонування). Із точки зору А. С. Ромена, це є процес самонавіювання, 

досить складний вольовий процес, що забезпечує цільове формування готовності 

організму до визначеної дії та за необхідності – її реалізації1 .  

Суб’єктом саморегуляції є сама людина. В ролі об’єкта виступають психічні 

явища, діяльність або поведінка людини  

Саморегуляція фізіологічних функцій здійснюється за гомеостатичним 

принципом, що означає необхідну підтримку біологічних констант, сформованих у 

процесі еволюції, або, інакше кажучи, еталонів організму. Прикладом таких констант 

можна назвати концентрацію цукру в крові, уміст у ній вуглекислого газу й кисню, 

температуру тіла, артеріальний тиск та ін.  

Саморегуляція за гомеостатичним принципом полягає в тому, що той або інший 

контрольований складник за допомогою самоконтролю безупинно звіряється з 

відповідним біологічним еталоном, і якщо в результаті перевірки з’являється сигнал 

неузгодженості, то власне це є поштовхом до відновлення порушеної рівноваги.  

Процеси психічної саморегуляції носять завжди свідомий і цілеспрямований 

характер. Наведемо приклади використання людських ресурсів для саморегуляції:  

Корекція динаміки втомлюваності зводиться до зменшення навантажень. Це є 

необхідною умовою, оскільки зростання втомлюваності супроводжується підвищеною 

чутливістю, хворобливим сприйняттям впливів, які раніше сприймались як нормальні чи 

незначні. Окрім зменшення навантаження, як додаткові засоби психогігієни 

втомлюваності можна використовувати:  

− зміну діяльності;  

− суворе дотримання режиму навантажень і відпочинку;  

− навіювання та самонавіювання сну;  

− навчання раціональним прийомам відпочинку під час коротких пауз; 

 − спеціальні аудіо й відеозаписи картин природи, співу птахів, шуму води тощо.  

Засоби, які використовують для зняття психічної напруги, мають заспокійливий, 

відволікаючий характер. 
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Зняття психічної напруги можна здійснювати за допомогою стратегії 

десенсибілізації, тобто зниження чутливості. Саме чутливість викликає неадекватну 

психічну напругу, яка може бути викликана: 

 − непосильними завданнями, що поставлені перед людиною; − переоцінкою 

власних сил і можливостей;  

− так званим  ―зараженням‖ нервозністю інших людей.  

Засоби саморегуляції мають основне значення під час виникнення психічної 

напруги. Ефект саморегуляції залежить від володіння її прийомами. Так, наприклад, 

опишемо, як можна подолати фрустрацію. Стан фрустрації виникає внаслідок 

виникнення неочікуваних перепон на шляху до поставленої мети і супроводжується 

переживанням невдачі. Різниця між бажаним та реально досяжним здається нездоланною і 

викликає стійкі негативні емоції. Негативні емоції посилюються за рахунок стомлення і 

стресу та несуть значну небезпеку для психічного здоров’я. Стратегія подолання 

фрустрації характеризується швидким переходом від стану спокійного раціонального 

аналізу до енергійних дій для досягнення мети. Успішне вирішення ситуації сприяє 

відволіканню від невдач і появі впевненості у своїх силах. Для цієї мети використовують 

засоби саморегуляції. Саморегуляція передбачає вплив людини на саму себе за допомогою 

слів, мислительних уявлень.  

Саморегуляція включає в себе такі види:  

1. Аутогенне тренування – складається із двох частин. Перша орієнтована на 

зняття психічної напруги, на заспокоєння. Друга передбачає перехід людини в особливий 

стан – надіії, довіри, віри в можливості організму, в характер, формування бажаних 

психічних якостей. Людина не мислить раціонально, а повністю довіряє своєму організму. 

Ступінь володіння цим методом саморегуляції залежить від психологічної розробки 

етапів, відповідно до яких людина пере- ходить від початкового психічного стану до 

необхідного для здоров’я, до вищих досягнень, розвитку психічних процесів і станів [16, 

390−395].  

2. Самопереконання – вплив на самого себе за допомогою ло- гічно обумовлених 

переконань, на основі пізнання законів природи й суспільства. 

 3. Самонавіювання – спосіб впливу, що базується на вірі, коли істина приймається 

без реальних доказів, але від цього не втрачає свою значущість. 

 4. Біологічний зворотний зв’язок (БЗЗ) – інструментальні прийоми реалізації 

зворотного зв’язку, які дають змогу навчитися свідомому контролю та довільному 

впливові на ряд процесів, які не відчуваються і не усвідомлюються в організмі (біологічна 

активність мозку, сердечний ритм, показники температури тіла, тиск крові, м’язова 

релаксація тощо). БЗЗ забезпечується за допомогою електрофізіологічної апаратури, яка 

змінює та показує (у зоровому і слуховому варіанті) результати впливу на протікання того 

чи іншого довільного фізіологічного процесу. Це дає постійну можливість суб’єкту 

саморегуляції контролювати характер його розвитку.  
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5. Медитація – серія мислительних дій, мета яких – досягнути особливого стану 

організму людини, що характеризується занурен- ням у глибокий фізичний і психічний 

спокій, відгородженість від зовнішнього світу, під час якого зберігається здатність до 

роздумів – оперування образами на раніше задану тематику. Досягається медитація 

шляхом концентрації внутрішньо спрямованої уваги, можливого великого м’язового 

розслаблення (релаксації) та емоційного спокою. Медитація є значно простішою, ніж інші 

способи саморегуляції. Вона дає змогу зняти емоційну напругу, привести  психічний стан 

до рівноваги. Медитація добре зарекомендувала себе як ефективний захист організму від 

руйнівного впливу стресу. Вона здатна знижувати м’язову напругу, сприяє регуляції 

дихання, нормалізації пульсу, зняттю гостроти почуття тривоги і страху.  

6. Йога – дисципліна розуму й тіла. Основна мета – послідовно розвивати такі 

властивості організму, які дають змогу зрозуміти дійсність і ствердити самосвідомість, 

підтримуючи здорове функціонування мозку й психіки. Цього можна досягнути, 

поступово підіймаючись усіма рівнями йоги.  

7. Психом’язове тренування – психічне самонавіювання, коли робота мозку 

зосереджена в основному на тренуванні уявлень. Основний зміст методу складають так 

звані словесні формули, спрямовані на створення стану зниженої активності різних ситем 

організму. В основі такого тренування лежать: 

 − уміння розслабитися;  

− спосіб максимально чітко, з великою силою уяви, але не напружуючись, уявити 

стан формули самонавіювання;  

− уміння тримати увагу на вибраному об’єкті;  

− уміння впливати на самого себе потрібними словесними формулами.  

8. Ідеомоторне тренування – уміння безпосередньо перед виконанням руху 

уявити його ідеомоторно й точно, а далі назвати рух, що виконується, точними словами. 

Таке тренування зазвичай багаторазово повторюється, свідоме, означає активне уявлення 

та відчуття навику, який засвоюється. Навики активного уявлення рухів, що реально 

виконуються, сприяють швидкому оволодінню ними, їх закріпленню, корекції, а також 

прискоренню самовдосконалення.  

Отже, рівень стресостійкості, захист фізичного і психічного здоров’я від впливу 

факторів стресу багато в чому залежить від прийомів саморегуляції. Саморегуляція статну 

та поведінки, особливо потрібна при таких причинах, як:  

1) незадоволеність своїм негативним станом (46 % досліджуваних, які звернулися 

на заняття психічної саморегуляції (ПСР)). Незадоволеність проявлялася такими 

характеристиками:  

− часте роздратування;  

− неврівноваженість; 

 − почуття внутрішньої напруги, поганого настрою;  

− депресії, відсутність радості в житті;  
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− часті переживання неспокою, тривоги, страху, втоми, в’ялості; − низька 

працездатність, погана витривалість; 

 

2) проблеми стосунків і самооцінки (25 % досліджуваних), які проявлялись у:  

− відсутності впевненості в собі й у завтрашньому дні;  

− відсутності внутрішньої свободи і здатності впливати на життєву 

ситуацію;  

− нехватці “сили духу”; 

 − незадоволеності міжособистісними стосунками;  

− неадекватній самооцінці.  

3) хворобливі симптоми (22 % досліджуваних), які проявлялися у:  

− поганому самопочутті;  

− частих болях;  

− порушенні сну;  

− проблемах із надлишковою вагою.  

4) потреба в самореалізації (7 % досліджуваних), яка проявлялася в: 

 − бажанні пізнати й розширити свої можливості.  

Як бачимо із вищеперерахованих причин звернення за ПСР ідея 

самовдосконалення поки що посіла останнє місце в думках і діях людей. 

 Аналіз наведених вище ознак здоров’я показує, що одними з основних 

характеристик психологічно здорової людини є досконала саморегуляція, яка веде до 

адаптації, врівноваженості, гармонії та самоактуалізації; рольова й особистісна 

свобода, пластичність, непередбачуваність; ціннісне й відповідальне ставлення до себе й 

до життя; активна життєва позиція; здатність до конструктивних стосунків з іншими 

людьми. Базовим мотиваційним чинником, що виявляється в ініціації, здійсненні й 

контролі активності, спрямованої на забезпечення здоров’я, виступає розвинута воля. 

Тобто, у сучасних наукових підходах до розуміння сутності здоров’я людини на передній 

план виходять його суб’єктивні, психологічні аспекти. Вони розкриваються, зокрема, 

через поняття внутрішньої картини хвороби та внутрішньої картини здоров’я.  

Повчальні парадигми естетичної саморегуляції особистості містяться у творах 

Конфуція (Кун-цзи, близько 551-478 pp. до н.е.) та його учнів. Характерний щодо цього 

такий уривок із ―Висловів‖ (―Лунь юй‖) його послідовного учня Цзенцзи (Цзень Шеня, 

―учителя Цзена‖): ―Я за день себе тричі запитую: Чи залишився я вірний тим, для кого 

стараюсь. І чи зберіг щирість у спілкуванні з друзями. І чи повторював те, що мені 

передавалось‖. 

Різні способи пояснення зовнішнього і внутрішнього світу людини, досягнення 

єдності й гармонії дають змогу виділити спільну сферу, властиву для кожної з культур. 

Цією спільною сферою є мета досягнення взаємоузгодженості, рівноваги й гармонії 

життєвих процесів людини, суспільного організму і довкілля – всесвіту (Двіжона, 81).  
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Саморегуляція визначається як один з універсальних принципів існування 

організму, що здійснюється на різних рівнях його функціонування, самовдосконалення.  

Методи саморегуляції дозволяють витісняти негативні емоції, які руйнують 

людину фізично та морально, і налаштувати на позитивні почуття. Як правило, це 

життєстверджуюче самонавіювання, зняття напруги за допомогою релаксації.  

Мета психічної саморегуляції — здатність керувати власними діями й станами.  

Згідно системного підходу, саморегуляція — це багаторівневе, поліфункціональне 

явище; вона включає і психомоторну, і когнітивну, і комунікативну сфери людини. 

 Процес саморегуляції зумовлюється:  

- природними (типологічними) особливостями, зокрема емоційністю;  

- особистісними властивостями (характер, спрямованість, інтереси, ідеали, 

цінності).  

Саморегуляція особистості полягає у відображенні ―конкретного ставлення людини 

до дійсності, в якому виявляються властивості особистості, що мають більш комплексний 

конкретний характер, ніж функції та аналітичне виділені процеси‖ (С.Л. Рубінштейн).  

Рівні психічного відображення, якими регулюються дії як складові діяльності: 

1) сенсорно-перцептивний (образи відчуття, сприймання);  

2) уявлення (образи уявлення, тобто образи тих предметів і явищ, які в даний 

момент на органи чуття не впливають, але ипливали в минулому);  

3) вербально-логічний: рівень мовно-мисленнєвих процесів. 

Отже, особливості перебігу процесу саморегуляції зумовлюються, з одного боку, 

видом, типом і формою дії, що виконується, з іншого — рівнем розвитку психомоторних 

(мовно- моторних), перцептивних, мнемічних, розумових здібностей індивіда, які під 

впливом змісту діяльності, зокрема трудової, набувають спеціальної спрямованості й 

трансформуються в актуальні професійні. В процесуальній саморегуляції психічні 

(когнітивні) процеси розгортаються переважно як мимовільні, тобто в них відсутній 

свідомий контроль.  

Головною в особистісній саморегуляції є установка. Однак ―образ-ціль‖ впливає 

не тільки на загальну спрямованість діяльності, що усвідомлюється, а й на особливості 

формування та роботи інших ланок процесу саморегулювання. Отже, ―образ-ціль‖, ―образ- 

результат‖, ―образ-значущі умови‖ - це головні базові регуляційні опори, які дають 

можливість здійснювати усвідомлений контроль за виконанням діяльності. Важливу роль 

у саморегуляції діяльності, поведінки відіграє слово. Воно виокремлює об'єкт із 

середовища, даючи йому ім'я і включаючи його в категорію подібних. Як одиниця 

мовлення воно дає людині змогу організовувати свою і чужу поведінку, аналізувати 

зовнішнє середовище. На аналітичності слова, його ролі у формуванні понять 

наголошував Л.С. Виготський (Двіжона). 
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Процеси психічної саморегуляції мають І цілеспрямований характер. Наприклад, 

займаючись психічним тренуванням (розвитком) пам'яті, уваги, швидкості реагування й 

інших процесів або опановуючи навички психічної регуляції власного стану (за 

допомогою аутогенного тренування), людина може керуватися при цьому цілями 

загального характеру, тобто самовдосконалення, зміцнення свого психічного здоров'я.  

Оволодіння методикою ПСР дозволяє розвинути підвищену сприйнятливість до 

самоспонукання, самонаказу тощо. А.Франс зауважив: ―Немає магії сильнішої, від магії 

слова‖. І.П. Павлов стверджував, що слово - це найгостріший скальпель, до якого потрібно 

ставитися так само ―стерильно‖, як і до хірургічного інструмента.  

Встановлено, що систематичне застосування різних модифікацій методик 

ПСР справляє чималий позитивний вплив:  

1) дозволяє нормалізувати емоційно-енергетичні характеристики психіки, зокрема 

закріпити переважно позитивні психічні стани.  

2) виявлено вплив ПСР на індивідуальні особливості, такі показники, як 

екстраверсія й нейротизм (спостерігається тенденція до зниження інтровертності);  

3) підвищується потреба в соціальних контактах;  

4) знижуються показники особистісної й ситуативної тривожності;  

5) поліпшується контроль за проявом почуттів, підсилюються витримка, 

цілеспрямованість;  

6) знижується схильність до переживання станів непевності в собі, розгубленості, 

непродуктивної напруженості;  

7) підвищує ефективність професійної діяльності;  

8) сприяє укріпленню психічного здоров'я.  

Не тільки науковий, але й практичний інтерес має дослідження питання про те, 

чому люди звертаються до занять психічною саморегуляцією, які мотиви їх спонукають. 

Одна з небагатьох спроб у цьому плані здійснена В.І.Тимофієвим. Автором визначено (на 

групі з 216 чоловік: 160 жінок, 56 чоловіків у віці від 27 до 70 років), що головна 

причина (її вказали 46% досліджуваних) їхнього перебування на заняттях із психічної 

саморегуляції -незадоволеність своїм негативним станом. Ця незадоволеність знаходила 

вираження в роздратованості; неврівноваженості; відчутті внутрішнього напруження, 

поганому настрої; депресії, відсутності радості життя; переживаннях занепокоєння, 

тривоги, страху; утоми, млявості, низькій працездатності, поганій витривалості. На 

другому місці (25%) постали проблеми взаємин і самооцінки: відсутність упевненості в 

собі й у завтрашньому дні, відсутність внутрішньої волі й відчуття можливості впливати 

на життєву ситуацію, незадоволеність міжособистісними взаєминами, неадекватна 

самооцінка (або занижена, або завищена оцінка своєї активності, сили свого ―Я‖). На 

третьому місці (22%) знаходяться хворобливі симптоми: погане самопочуття, часті болі, 

порушення сну, проблеми із зайвою вагою. Нарешті 15 осіб (7%) пояснили своє 

перебування на занятті потребою в самореалізації, прагненні пізнати й розширити свої 

можливості. Останній результат особливо помітний і свідчить про те, що ідея 

самовдосконалення найменш популярна.  
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Види психічної саморегуляції  

На сьогодні існує значна кількість методичних різновидів ГІСР, які успішно 

застосовуються на практиці. Найбільш відомі з них:  

Аутогенна тренування (AT)  

Психорегулююче тренування (ПРТ)  

Ідеомоторне тренування (IT) тощо. 

 

2. Самоконтроль стану та поведінки у забезпеченні здоров’я  

Серед психологічних механізмів, що забезпечують психічне здоров’я, 

самоконтролю належить керівна роль. За своєю суттю самоконтроль спрямований на 

запобігання будь-якому порушенню рівноваги.  

Самоконтроль уключений в усі види діяльності людини: ігрову, навчальну, 

трудову, наукову, спортивну й ін. Властиві людині різні механізми самоконтролю є 

ієрархічно організованими та спостеріга- ються вже на клітинному рівні життєдіяльності 

людини. Самоконтроль пронизує всі психічні явища, притаманні людині (процеси, стани, 

властивості): 

 − психічні процеси: відчуття, сприйняття, увага, мислення та ін.; 

 − самоконтроль людини за власним психічним станом: самоконтроль емоційної 

сфери;  

− самоконтроль як властивість людини, яка, в результаті виховання і 

самовиховання, стала рисою її характеру.  

Особливо слід визначити самовладання. Воно є тією дуже важливою рисою 

характеру, яка допомагає людині керувати собою, власною поведінкою, зберігати 

здатність до виконання діяльності в найнесприятливіших умовах. Людина з розвиненим 

самовладанням уміє за будь-яких, навіть надзвичайних, обставин не піддаватися паніці, 

зберігати ясність розуму, підкоряти свої емоції голосу розуму. Основний зміст цієї риси 

характеру становить функціонування двох психологічних механізмів: самоконтролю й 

корекції (впливу).  

За допомогою самоконтролю суб'єкт стежить за своїм емоційним станом. Із цією 

метою він задає собі контрольні питання типу: ―чи не виглядаю я зараз схвильованим‖; 

―чи не занадто жестикулюю‖; ―чи не говорю я занадто тихо або, навпаки, голосно‖ тощо.  

Самоконтроль, як найважливіша ланка в контурах самоуправління та 

саморегуляції, включає багаторівневу ієрархію контрольних механізмів, за допомогою 

яких людина здійснює контроль за:  

1) перебігом окремих психічних процесів (сприймання, пам'ять, мислення, уява);  

2) власним станом (емоційна сфера);  

3) властивостями, які стали рисою характеру.  



 

9 

 

9 

Знаючи риси характеру, можна пророкувати найбільш імовірні форми поведінки 

людини в різних життєвих ситуаціях. За тим, як людина веде себе у взаєминах з іншими 

людьми, які вона робить учинки, як ставиться до своїх обов’язків у побуті й на роботі, ми 

судимо про ступінь сформованості у неї самоконтролю.  

Як властивість особистості самоконтроль органічно зв’язаний із цілою низкою рис 

характеру, проявляючись у них своєю слабкістю або явною силою. Наприклад, за такими 

рисами, як безвідповідальність, бездумність, недбалість, необачність, панікерство, 

нестабільність й ін., не- важко побачити дефіцит самоконтролю. Навпаки, якщо ми 

характеризуємо людину як розважливу, охайну, витриману, надійну, порядну, 

цілеспрямовану, то за кожною з названих рис добре проглядається вміння контролювати 

свої дії і вчинки. Можна навіть виділити сукуп-ність (симптомокомплекс) особливостей 

характеру, дуже близьких за своїм змістом. Об’єднуючою основою для них є 

самоконтроль. До них насамперед варто віднести обов’язок, відповідальність і дисци- 

плінованість.  

Самоконтроль “включається‖ під впливом сильних переживань та сильних 

емоційних хвилювань, утоми, хвороби, що призводить до серйозних порушень 

саморегуляції соціальної поведінки.  

Самоконтроль актуалізується в процесах моральної поведінки. Цей вид 

самоконтролю більше відомий як поняття совісті. Вона піддає ретельній перевірці все, що 

людина виконає або тільки ще має намір здійснити.  

У сучасному трактуванні совість виступає як своєрідний ―внутрішній контролер‖ 

дотримання людиною суспільних ідеалів, принципів і моральних норм, що спонукають її 

критично ставитися до своєї поведінки. Сигнал неузгодженості між фактичним або ще 

передбачуваним учинком та еталоном (так званою відповідною нормою моралі) 

переживається людиною як почуття сорому, ―каяття совісті‖. Однак саме по собі каяття 

совісті зовсім не обов’язково змушує людину дотримуватися правил моралі.  

Нарешті, виразність деяких рис особистості (таких, наприклад, як конформізм, 

лицемірство, пристосовництво, боягузтво й ін.) виключає або, принаймні, зводить до 

мінімуму поведінку людини відповідно до совісті. Невиразність чи відсутність адекватних 

соціальному оточенню механізмів морального самоконтролю тією чи іншою мірою 

порушує гармоній- ність особистості, сприяє її розладові.  

Деформація морального самоконтролю знімає бар’єри на шляху до соціально 

небезпечної, протиправної поведінки. Люди без правил і порядку, як помітив Кант, 

ненадійні. Нерозвиненість морального самоконтролю, звичайно, є причиною людських 

нещасть та хвороб.  

Самоконтроль є тією дуже важливою рисою характеру, що допомагає людині 

керувати самою собою, власною поведінкою, зберігати здатність до виконання діяльності 

в найбільш несприятливих умовах. Людина з розвинутим самоконтролем уміє за будь-

яких, навіть надзвичайних, обставин підкорити свої емоції голосові розуму, не дозволити 

їм порушити організований лад її психічного життя. Основний зміст цієї властивості 

складає робота двох психологічних механізмів: самоконтролю і корекції (впливу).  
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За допомогою самоконтролю суб’єкт стежить за своїм емоційним станом, 

виявляючи можливі порушення (порівнянно з фоновим, звичайним станом) у характері їх 

протікання. Із цією метою він задає собі контрольні запитання, наприклад: чи не виглядаю 

я зараз схвильованим; чи не занадто жестикулюю; чи не говорю я надто тихо або, навпаки, 

голосно, занадто швидко, збиваючись і т. д.  

Якщо самоконтроль фіксує факти неузгодженості, то цей результат є поштовхом до 

запуску механізму корекції, спрямованого на зменшення, стримування емоційного 

―вибуху‖, на повернення емоційного реагування в нормальне русло. Людина, за 

допомогою спеціальних прийомів самовпливу (самопереконання, самонавіювання тощо), 

прагне запобігти порушенню емоційної рівноваги. У цьому сенсі можна говорити про 

особливий тип поведінки людей, що проявляється у передбачливості, розсудливості, 

самоконтролі.  

Самоконтроль невід’ємним чином уключений у протікання психічних процесів. 

Він є однією з важливих умов адекватного відображення людиною свого внутрішнього 

світу і навколишньої дійсності. У книзі ―Психологія здоров’я людини‖ автори Г. В. 

Ложкін, О. В. Носкова, І. В. Толкунова навели приклади взаємозв’язку самоконтролю і 

психічних процесів.  

Відчуття є початковою ланкою чуттєвого пізнання. Воно є суттю образу 

зовнішнього світу, яка відображає дійсність. Експериментально підтверджена наявність у 

процесах відчуття механізмів, за допомогою яких забезпечується відповідність між 

чуттєвими даними і зовнішнім світом. Зниження рівня тривоги в здорової особистості 

може відбуватися за рахунок корекції тимчасової орієнтації з майбутнього на сьогодення. 

Життя в умовах ―тут і тепер‖ приводить до гармонії особистості з навколишнім світом. 

Життя в сьогоденні дає змогу виховувати в собі адекватні уявлення про реальності 

соціальних мотивів і рушійних сил.  

У ряді пізнавальних процесів сприйняття являє собою якісно нову ланку 

чуттєвого пізнання, що робить можливим, на відміну від відчуттів, відображення у 

свідомості людини не окремих властивостей подразника, але предмета в цілому, у 

сукупності його властивостей.  

Стосовно різних сенсорних модальностей самоконтроль включений у процес 

формування адекватного перцептивного образу. Встановлено, що в процесі зорового 

сприйняття беруть участь контролюючі рухи ока, за допомогою яких забезпечується 

можливість перевірити правильність формованого зорового образу стосовно предмета, що 

сприймається. Проявляється це в повторних поверненнях ока до вже оглянутих ділянок 

предмета. Формування адекватного образу предмета, який вивчається тактильно, теж 

відбувається в разі активно вираженого самоконтролю, що здійснюється завдяки взаємодії 

пальців.  

Неодмінною умовою доцільної діяльності людини є її пам’ять. Організована 

робота пам’яті має місце за обов’язкової участі в ній самоконтролю. За допомогою 
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самоконтролю забезпечується правильність протікання таких мнемічних процесів, як 

запам’ятовування і пригадування. 

 Звичайна увага розкривається як спрямованість і зосередженість свідомості на 

визначеному об’єкті. Сучасні дослідження нейрофізіологічних механізмів уваги вказують 

на їхній тісний взаємозв’язок із самоконтролем. Іншими словами, є підстава говорити про 

те, що складна форма довільної уваги є в той же час і вищою формою самоконтролю 

людини, що проявляється в її можливості самостійно контролювати власну поведінку та 

свою діяльність. 

 Мислення займає істотне місце в структурі психологічного здоров’я людини й 

означає вміння переборювати бар’єри, перешкоди, справлятися зі стресами. Поки в 

людини все складається добре, мислити в позитивному плані нескладно. Однак, щоб і в 

критичні періоди не давати змоги негативним думкам брати верх над собою, необхідно 

постійно працювати, розвиваючи й удосконалюючи власну особистість.  

Ще одне важливе поняття трапляється практично у всіх гуманістично орієнтованих 

школах психології − це воля. Воля, як пише представник гуманістичної психотерапії Е. 

Шостром (1992), – це не просто воля протистояння контролю з боку інших, але, скоріше, 

воля прояву себе, своєї унікальності. Специфіка волі полягає у свідомому подоланні 

людиною труднощів (перешкод) на шляху до поставленої мети, що вимагає з боку 

суб’єкта додаткових сил, підвищення власної активності для подолання перешкоди. Таким 

чином, воля, як психічний феномен, знаходить своє конкретне вираження за допомогою 

здійснення вольового зусилля.  

Самоконтроль, включений у протікання вольового зусилля, допомагає йому не 

уникати наміченого шляху, тим самим запобігає невиправданим енерговитратам, не 

пов’язаним із досягненням кінцевої мети. Насиченість вольового зусилля актами 

самоконтролю може, в основному, визначатися різними об’єктивними й суб’єктивними 

факторами. Оптимальним співвідношенням між ними є таке, за якого розподіл 

енерговитрат на їхню реалізацію ви- рішується все-таки на користь вольового зусилля. 

Надмірний самоконтроль невиправдано виснажує загальну енергетичну основу, знижуючи 

тим самим ефективність вольового зусилля. І, навпаки, чим раціональніше розподіляться 

акти самоконтролю, тим більше енергетичних можливостей вивільняється на прояв 

вольового зусилля, тим інтенсивнішим і розгорнутим у часі може воно стати.   

―Зрілість‖ особистості також проявляється в її емоційній стійкості. Індикатором 

емоційно незрілої особистості є тривога. Тривогу розуміють як інтегральний прояв 

дезадаптації. Тривога  це психічний стан, що виникає в умовах невизначеності. У таких 

ситуаціях за дефіциту інформації за допомогою індивідуальних механізмів антиципації 

(передбачення) виникає генералізований страх незадоволення певної потреби. 

Інтенсивність тривоги залежить багато в чому від рівня особистісної визначеності ―Я‖. 

Людина в стані тривоги живе з незрозумілим відчуттям того, що з нею повинне відбутися 

щось небажане. Тривога зв’язана зі страхом, але й відрізняється від нього.  
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Страх – це відповідь на близьку, реальну небезпеку, а тривога – це реакція 

людини на невизначену, приховану або уявлювану небезпеку.  

Виділяють п’ять стандартних ситуацій, у яких звичайно людина переживає 

тривогу:  

1. Коли людині необхідно більше часу приділяти роботі аби до- сягнути певного 

статутсу, або заняттям, щоб поліпшити свої оцінки, але в той же час їй хочеться також 

поспілкуватися з друзями, розважатися.  

2. Коли поведіка суперечить моральним переконанням людини (вона робить те, що 

вважає неправильним).  

3. Якщо людина перебуває в незвичайному оточенні та не знає, що від неї чекають 

навколишні.  

4. Коли людина зустрічається з подіями, результат яких неперед- бачуваний і які 

вона не може контролювати.  

5. Коли людина передчуває можливу втрату близької людини або втрату роботи, 

статусу чи майна.  

В основі процесу спілкування, керування людини своєю поведінкою у суспільстві 

лежить мовна діяльність.  Відповідно до концепції функціональних систем академіка П. К. 

Анохіна, мовному втіленню кожного слова, кожної фрази передує формування в мозку 

―контрольного апаратy‖ (акцептор дії), що стежить за правильністю їхнього 

проголошення. У складну організацію мовної діяльності залучені різні види механізмів 

самоконтролю: слуховий, зоровий, кiнестетичний та ін.  

Принципова роль у психомоториці людини належить самоконтролю. Правильна 

координація руху здійснюється під контролем відповідних м’язових, тактильних і зорових 

вражень. Самоконтроль органічним чином убудовується в загальну позицію виконання 

рухової навички, ніби зливаючись в одне безперервне ціле з його змістом. При цьому 

процес реалізації рухової навички і включеного в нього самоконтролю протікає 

неусвідомлено. У цьому випадку спроба додаткового, навмисного самоконтролю з метою 

переконатися, а чи все у здійсненні навички робиться як слід, тобто чи відбувається все 

своєю чергою і чи правильно при цьому виконується, може виявитися зайвою та просто 

шкідливою, оскільки за нею, як правило, випливає збій у роботі вже добре налагодженого 

механізму. Надмірна напруга, перевтома, стан емоційного стресу, монотонність у роботі 

призводять, як правило, до ослаблення самоконтролю.  

Необхідно відзначити, що на характер функціонування самоконтролю впливають 

індивідуальні особливості людини, такі як тип нервової системи, екстраверсія або 

інтраверсія, спрямованість особистості (її мотиви), тривожність, відповідальність, 

дисциплінованість, самооцінка, впевненість або непевність у собі й ін.  

Отже, самоконтроль є важливою рисою особистості, яка допомагає людині 

керувати собою, він активно включений у процес протікання психічних функцій і певною 

мірою залежить від характеристик особистості. 
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3. Механізми компенсації в забезпеченні психічного здоров’я 

Поняття механізму компенсації, прийняте в психології, припускає заміну 

недорозвинених або порушених психічних функцій шляхом використання збережених або 

перебудови частково порушених функцій. Механізм компенсації відіграє одну з головних 

ролей у житті людини.  

Звернувшись до психологічного словника А. В. Петровського та М. Г. 

Ярошевського, ми знайшли таке визначення  

компенсації психічних функцій – відновлення нерозвинутих чи порушених 

психічних функцій шляхом використання збережених чи перебудови частково порушених 

функцій . При компенсації психічних функцій можливим є залучення до її реалізації нових 

нервових структур, які раніше не брали участі у здійсненні даних функцій. Ці структури 

функціонально об’єднуються на базі виконання спільного завдання. Відповідно до 

концепції П. К. Анохіна, вирішальним моментом у створенні нової функціональної 

системи під час компенсації психічних функцій є оцінка результатів, до яких приводять 

спроби організ- му (тварини чи людини) побороти дефект, що здійснюється завдяки 

наявності ―зворотної аферентації‖.  

Існує два типи компенсації психічних функцій:  

1. Внутрішньосистемний, який здійснюється за рахунок залучення збережених 

нервових елементів тих структур, які постраждали.  

2. Міжсистемний, який пов’язаний із перебудовою функційної системи і включення 

в роботу нових нервових елементів із інших нервових структур. 

 У людини спостерігаються два вищеперрахованих типи компенсації психічних 

функцій. Вони мають велике значення у випадках подолання вроджених чи рано 

виявлених дефектів розвитку. Так, наприклад, компенсація психічної функції зорового 

аналізатора у сліпонародженої дитини відбувається шляхом розвитку тактильних 

відчуттів (тобто за рахунок комплексної діяльності рухового і шкіряно-кінестетичного 

аналізаторів), що потребує спеціального навчання.  

Загальна теорія компенсації в психології ще не склалася. Разом із тим емпіричний 

досвід дає змогу говорити про достатню розмаїтість проявів цього феномену в психічному 

житті людини. Наведемо приклади окремих психічних процесів та особистості в цілому як 

суб’єкта поведінки і професійної діяльності.  

Типовий приклад компенсації у сфері психічних процесів стосується роботи 

пам’яті. Компенсація слабкої механічної пам’яті може бути здійснена за рахунок 

асоціативної, що в підсумку не призводить до порушення пам’яті в цілому. Слабкий 

розвиток або порушення пам’яті можна компенсувати шляхом записування або більш 

чіткою організацією виконуваної діяльності.  

Недостатній розподіл уваги можна компенсувати за рахунок її переключення. 

Певні дефекти зору можна частково компенсувати посиленням розвитку слуху. Інакше 

кажучи, природний недолік будь-якого органу може бути компенсований іншим, більш 
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управним. Ефект компенсації виявляє себе і під час формування характеру, коли в разі 

ослаблення якоїсь однієї риси характеру, під час відшкодування цього недоліку 

розвивається інша.  

В різних випадках повсякденного життя і трудової діяльності людина використовує 

певні прийоми самозахисту власної особистості.  

Окремі механізми захисту носять досить виражений компенсаторний характер, 

наприклад: компенсація певних особистісних невдач або незадоволеності основною 

роботою за рахунок різноманітних захоплень у години дозвілля; звернення до світу 

фантазій, де людина вільна бачити себе в будь-якій важливій для неї ролі, втілення якої в 

реальному житті за певних причин є неможливим чи складним [15, 69].  

Недостатня виразність якоїсь особистісної властивості може бути компенсована за 

рахунок інших властивостей: особам із високими показниками тривожності властивий 

підвищений самоконтроль, до якого вони звертаються з метою компенсації власної 

невпевненості в правильності прийнятих рішень.  

Об’єкт та засіб компенсації можуть належати одній сфері, наприклад коли боксер 

самовіддано б’ється на рингу, хоча в дитинстві був боязливою дитиною. Така компенсація 

називається гомогенною. Якщо ж вони не відповідають один одному, то говорять про 

гетерогенну компенсацію. Наприклад, переживаючи неповноцінність у фізичній 

активності через вивих тазостегнового суглоба, дитина прагне розвити свої інтелектуальні 

здібності, домагається високої успішності у школі.  

Компенсація може реалізуватися в позитивному й негативному стилях життя. За А. 

Адлером, ці розходження розрізняються за критерієм соціальної значимості. Позитивно 

оцінювані в суспільстві види діяльності відображають позитивний стиль життя. До 

негативного стилю життя відносять невротичну симптоматику, делінквентну поведінку, 

алкоголізм, наркоманію.  

Отже, можемо зробити висновок, що компенсація (від лат. compensatio – 

урівноваження, зрівнювання) є відшкодуванням певних недорозвинених функцій або 

здібностей шляхом використовування інших функцій чи здібностей. Так, учень, 

котрий не має достатньо високого рівня інтелекту для того, щоб добре вчитися, розвиває 

себе фізично і стає найсильнішим та найбільш спритним у класі.  

Компенсацію людиною якого-небудь власного реального або уявного недоліку 

неадекватно перебільшеними способами називають гіперкомпенсацією. Наприклад, 

чоловік або жінка, які вважають себе непривабливими, можуть фліртувати і загравати з 

особами протилежної статі, щоб довести собі й іншим зворотне.  

Гіперкомпенсація породжує прагнення особистості до влади, переваги над іншими 

й відхилення від соціально ціннісних норм поведінки. При сильному вираженні почуттів 

неповноцінності, що характерно для невротиків, вони можуть ставити перед собою 

нездійсненні завдання. В невротика часто спостерігається значна розбіжність між 
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свідомими й неусві- домлюваними цілями, унаслідок чого він ігнорує можливість реаль- 

них досягнень і надає перевагу фантазіям на тему власної значимості та вищевартості над 

іншими. Завдання психолога в цьому випадку – допомогти людині усвідомити 

неадекватність її мотивів і цілей із метою компенсації неповноціноцінності в реальних 

творчих діях. 

 

4. Психогігієна і збереження здоров’я людини 

Психогігієна виникла у зв'язку з необхідністю боротьби з поширенням 

захворювань, що мають психогенне походження. Кількість таких патологічних змін 

особливо зросла під час першої світової війни і в наступні роки, що стало причиною 

обговорення цього питання на двох спеціальних Міжнародних конференціях - у 

Вашингтоні (1930 р.) та в Парижі (1937 p.). Після другої світової війни в Лондоні (1948 р.) 

відбувся перший Міжнародний конгрес, який ухвалив організувати Всесвітню федерацію 

із психічного здоров'я.  

Психогігієна як прикладна наукова дисципліна розробляє заходи, правила та 

прийоми оздоровлення психіки. На практиці — це реалізація оздоровчих заходів, 

створення умов для оптимального збереження психічного здоров'я як окремої людини, так 

і груп людей, розробка рекомендацій щодо зміцнення здоров'я, підвищення психологічної 

стійкості. 

Науковою основою психогігієни є вчення про вищу нервову діяльність, розроблену 

відомими вченими-фізіологами І. М. Ссчєновим, І. П. Павловим, П. М. Бехтеревим, А. А. 

Ухтомським, П. К. Анохіним.  

Особливого значення набуває психогігієна в дитячому віці, бо саме в цей період 

закладаються основи психічного здоров'я. Стан психічного здоров'я дітей - об'єкт 

уважного спостереження ВООЗ. Комітет експертів ВООЗ констатував, що порушення 

психічного здоров'я серед дітей є досить поширеним явищем. Це вимагає особливої уваги 

суспільства до проблем психогігієни і формує ряд нових завдань, які враховують 

багатофакторність впливу на психічне здоров'я людини.  

Психогігієнічні заходи реалізуються не лише психологами та лікарями, й 

педагогами, вихователями, соціальними працівниками.  

Основні завдання психогігієни  

1. Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвинутої 

особистості.  

2. Формування навичок оздоровчої поведінки, спрямованої на збереження 

психічного здоров'я. 

3. Розробка психопрофілактичних заходів, спрямованих на попередження нервово-

психічних порушень.  

4. Моніторинг психічного здоров'я населення.  
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5. Розробка та впровадження заходів з оптимізації розумової праці та 

забезпечення активного творчого довголіття. Відповідно до завдань предметом 

психогігієни є:  

— дослідження й систематизація критеріїв психічного здоров'я;  

— наукове обгрунтування та запровадження психопрофілактичних і 

реабілітаційно-корекційних заходів з метою збереження психічного здоров'я різних 

прошарків населення.  

Сікорський одним із перших у світовій науці визначив нервово-психічну гігієну як 

галузь пізнання і практичної діяльності суспільства щодо забезпечення морального, 

розумового і фізичного здоров'я населення, попередження його психофізичного 

занепаду і виродження, обґрунтував основні завдання, які мають здійснюватись у 

цьому напрямку.  

На рубежі XIX і XX століть професор Харківського університету І.П. Скворцов 

зробив спробу уточнити й науково обгрунтувати галузі гігієнічного знання, зокрема і таку 

галузь, як гігієна виховання й освіти. Відповідно до визначених ним двох цілей, з'ясування 

природних умов здорового існування становить предмет гіпології як загальної науки про 

здоров'я, а з'ясування значення для життя і здоров'я зовнішнього побуту і штучного 

клімату є предметом загальної гігієни. ―Але, крім цього, -зазначав І.П. Скворцов, - в тій 

же загальній гігієні з точки зору гіпології оцінюється і внутрішній побут істот, у нашому 

випадку людей, той побут, який виражається у відповідній, діяльній стороні життя в 

зв'язку з тим або іншим розпорядком останньої, тобто з чергуванням роботи й відпочинку. 

 Як зазначає Л.П. Рохлін, ―психогігієна‖ досить широко утверджується як 

самостійний предмет у вищій медичній школі. Якщо вперше викладання її було введене у 

1915 році в університеті Говарда США, то за довідкою, одержаною нами нещодавно через 

А. Майєра, - в 1930-31 pp., за даними Американського національного комітету 

психогігієни, викладання психогігієни було поставлене в 303 коледжах, в програмах яких 

було 932 навчальні курси, що мали відношення до психічної гігієни. В педагогічних 

навчальних закладах, за даними Бенсона, психогігієна як самостійний курс, що 

проводиться регулярно, введена у 52 педагогічних закладах. Вкажемо на підручники з 

психогігієни, які нещодавно вийшли у Франції — Поте, в Австрії -Странський, в Америці 

- великий підручник Бланхард і Говерста та ін.‖.   

Із позиції проблем сьогоднішнього дня психогігієна – це складова частина гігієни і 

розділ медичної психології, що вивчає вплив різних факторів та умов на психічний 

розвиток і психічний стан людини й разробляє рекомендації зі збереження і зміцнення 

психічного здоров’я. 

 Психогігієна синтезує знання з різних областей і дисциплін та перебуває на стику 

медицини, фізіології, психології, педагогіки і 145 філософії. Психогігієна тісно пов’язана з 

медико-біологічними науками й особливо із психопрофілактикою.  
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Психогігієну варто розглядати не тільки як галузь наукових знань, але також як 

комплекс практичних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення нервово-

психічного здоров’я та профілактику нервово-психічних розладів.  

Основними завданнями психогігієни є:  

− охорона психічного здоров’я;  

− формування всебічно розвинутої особистості на основі залучення до здорового 

способу життя; 

 − створення умов для підвищення ефективності розумової праці і творчої 

активності людей.  

Принципи психогігієни та заходи, проведені в цій сфері, мають першорядне 

значення як для профілактики нервово-психічних розладів і порушень, так і для 

профілактики психосоматичних захворювань.  

Окремі психогігієнічні прийоми можуть використовуватися в найбільш широкому 

спектрі дії − для оптимізації психоемоційних станів, поліпшення настрою, підвищення 

розумової працездатності, подолання шкідливих звичок та ін.  

Як самостійні розділи психогігієни, без детального аналізу їхнього змісту і 

конкретних психогігієнічних прийомів, можна виділити такі:  

− особистісна психогігієна – розділ психогігієни, що вивчає механізми емоційної 

(психічної) саморегуляції і розробляє шляхи їхнього функціонування з метою зміцнення 

психічного здоров’я, попередження нервово-психічних порушень та підвищення 

працездатності. Особистісна психогігієна використовує прийоми і методи індивідуальної 

психопрофілактики – AT, психогімнастику особи, способи самодопомоги й ін., 

застосовувані для попередження негативних наслідків психотравмуючих факторів;  

− психогігієна праці – розділ психогігієни, який вивчає вплив виробничих процесів 

та умов праці на психоемоційну сферу працівників розумової і фізичної праці, що 

розробляє заходи щодо збереження та зміцнення їхнього психічного здоров’я, підвищення 

працездатності й творчої активності;  

− психогігієна колективного життя (спілкування) – розділ психогігієни, що 

вивчає шляхи оптимізації міжособистісних відносин, запобігання конфліктам на роботі й 

у будинку – у трудовому, навчальному, спортивному, сімейному й інших колективах із 

метою створення позитивного психологічного клімату;  

− психогігієна відпочинку − розділ психогігієни, що вивчає шляхи прискорення 

процесу відновлення розумової працездатності, психічних функцій і зміцнення нервово-

психічного здоров’я у вільний від роботи час, професійної діяльності як у період 

регламентованих перерв, так і після роботи. У системі психогігієнічних заходів щодо 

підтримки високої працездатності й попередження перевтоми велике значення має 

впровадження науково-обґрунтованих режимів праці та відпочинку – розпорядку трудової 
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діяльності, за якого висока продуктивність праці поєднується зі стійкою 

працездатністю, а також правильно організованим дозвіллям;  

− психогігієна побуту – розділ психогігієни, що вивчає вплив факторів побуту 

(побутові конфлікти, шкідливі звички, дисгар- монія міжособистісних відносин) на 

психіку людини й разробляє міри щодо їхньої оптимізації з метою збереження і зміцнення 

нервово-психічного здоров’я. Під час проведення психогігієнічних заходів щодо 

організації праці, спілкування, дозвілля, побуту виникає необхідність обліку вікових 

особливостей людини та деяких специфічних умов її про- фесійної діяльності. У зв’язку з 

цим у теорії й практиці психогігієни останнім часом виділилися розділи вікової і 

спеціальної психогігієни.  

Вікова психогігієна розробляє заходи для збереження і зміцнен- ня психічного 

здоров’я людей з урахуванням психофізіологічних особливостей, властивих різним 

віковим групам (дітям, підліткам, особам зрілого віку, літнього і старечого віків).  

У зв’язку зі специфічними особливостями професійної діяльності визначених груп 

людей необхідне виділення в рамках психогігієни особливого розділу спеціальної 

психогігієни, що вивчає і розробляє заходи, спрямовані на збереження та зміцнення 

психічного здоров’я осіб, котрі постійно піддаються підвищеній фізичній і 

психоемоційній напругам та навантаженням − в умовах довгих морських рейсів (морська 

психогігієна), в умовах воєнних дій (військова психогігієна), в умовах космосу, дії радіації 

(космічна і радіаційна психогігієни), в умовах спортивної діяльності (психогігієна спорту) 

та ін.  

Не аналізуючи глибоко змісту цих розділів психогігієни і конкретних 

психологічних заходів, можна відзначити, що в них широко використовуються методи та 

прийоми індивідуальної і групової психопрофілактики, а також різні методи 

психорегуляції для попередження негативних змін у психіці й запобігання дії 

психотравмуючих факторів. 

 Психогігієна складається з таких розділів:  

• вікова психогігієна;  

• педагогічна психогігієна;  

• психогігієна праці й побуту;  

• психогігієна сім'ї і сексуального життя;  

• психогігієна спорту;  

• психогігієна колективного життя.  

• психогігієна професійної діяльності медичного працівника.  

Невід’ємною складовою частиною психогігієни є психопрофілактика – комплекс 

практичних заходів, спрямованих на запобігання негативним змінам психічної діяльності, 

психічним розладам і захворюванням, що негативно впливають на фізичну і психічну 

працездатність людини.  
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Головне завдання психопрофілактики − попередження різних порушень 

психічної діяльності, головним чином, невротичної, викли- каної дією побічних факторів 

на психіку людини.  

Психопрофілактику розділяють на первинну і вторинну.  

Первинна психопрофілактика включає боротьбу з травмами й інфекціями, 

алкоголізмом і наркоманією; залучення до занять фізичною культурою та спортом, 

правильну організацію виховного й педагогічного процесів, охорону здоров’я дітей і 

припускає створення необхідних умов для охорони здоров’я різних груп населення. 

Основна роль тут належить проведенню широкого кола соціальних заходів, 

психогігієнічної і психопрофілактичної роботи.  

Вторинна психопрофілактика являє собою систему заходів, спрямованих на 

ранню діагностику психічних захворювань і розладів, своєчасне й активне запобігання 

негативним змінам у психіці людини.  

Істотним є розуміння того, що дотримання психогігієнічного режиму − це надійний 

засіб профілактики, а профілактика, як указує К. Гехт (1979), краще, ніж лікування. Ця 

думка нині стала однією з головних ідей охорони здоров’я.  

Особливе значення у зв’язку з психопрофілактикою має проведення 

реабілітаційних заходів.  

Реабілітація – це комплекс медичних, педагогічних і соціальних заходів, 

спрямованих на відновлення (або компенсацію) порушених функцій організму, а також 

соціальних функцій і працездатності хворих та людей з обмеженими фізичними і 

психічними можливостями1 .  

У системі реабілітаційних заходів, поряд із подальшим удосконаленням клінічних 

та клініко-біологічних досліджень, усе більшого значення набувають соціологічні й 

психологічні дослідження особистості хворого й умов його життя. На підставі цих 

досліджень дають рекомендації щодо організації способу життя хворого з метою усунення 

психотравмуючих факторів, які сприяють поверненю хвороби. Вивчення особистості 

хворого також дає змогу намітити і здійснити роботу щодо компенсації здібностей 

особистості, втрачених нею під час хвороби.  

У практику реабілітації хворих входить спостереження за соціальною і 

професійною адаптацією їх у реальних умовах життя. У процесі спостереження виявляють 

рецидиви захворювання, захищають права та інтереси хворих, проводять реабілітаційну 

роботу з хворими, їхніми родичами, друзями. Але найголовнішою ланкою системи 

реабілітації є організація такої діяльності хворих, яка б забезпечувала розвиток їх 

особистості й компенсацію утрачених у процесі хвороби здібностей.  

На сьогодні, як указують Л. Беш, Л. Бобрик, Л. Животовська, Г. Католик, І. 

Корнієнко, необхідно реалізовувати профілактику психосоматичної патології серед 

дітей, а саме:  

− виявляти дітей групи ризику;  
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− надавати професійну допомогу дітям із порушенням поведінки й реакціями 

дезадаптації;  

− працювати з дітьми, у яких соматична симптоматика не має органічної 

етіології;  

− проводити вчасне лікування соматичних та інфекційних захворювань;  

− виявляти дітей, які перенесли травми, були учасниками катастрофи й інших 

психотравмуючих ситуацій.  

Надзвичайно важливою сьогодні, як указують автори, є просвітницька робота з 

проблем здоров’я серед дітей та підлітків, їхніх батьків, учителів, вихователів.  

Отже, перед педіатрами, сімейними лікарями, психотерапевтами, психологами 

постає завдання збереження здоров’я  
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Питання для самоконтролю  

1. Роль самоконтролю в психологічному забезпеченні здоров’я.  

2. Психічні процеси й самоконтроль.  

3. Механізм компенсації в забезпеченні надійності людини.  

4. Саморегуляція стану та поведінки у забезпеченні здоров’я.  

5. Життєва стійкість і психічне здоров’я.  

6. Психогігієна й збереження здоров’я людини.  
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