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У статті подано результати теоретичного аналізу експліцитних та імпліцитних уявлень щодо
феномену психологічного здоров’я. Виявлено моделі психологічного здоров’я. Проаналізовано
положення категорії психологічного здоров’я відносно семантично близьких понять.
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І. Вступ0
Необхідність розробки проблеми психологічного здоров’я на сьогодні пов’язана з
декількома причинами. Медичної “мірки”
стало недостатньо для визначення психічного статусу людини, здорова з медичної
точки зору людина може бути незадоволена різними аспектами власного життя. Більше того, проблема ХХ ст. – це людина,
яка отримала у зв’язку з деякою демократизацією суспільства певну свободу та не
знає як собою розпорядитися. По-друге,
нормативна регуляція уже не виконує свою
функцію, оскільки диверсифікація норми
досягла того, що такі перверзії як, наприклад, гомосексуалізм стали нормою. Далі,
психологічне здоров’я по-різному денотовано в різних психологічних підходах, не
всі з яких екологічні нашій культурі [1],
виникає необхідність їх рефлексії та концептуалізації екологічної моделі психологічного здоров’я.
ІІ. Постановка завдання
Мета статті – виклад результатів теоретичного аналізу експліцитних та імпліцитних уявлень про феномен і категорію психологічного здоров’я.
Завдання: 1) виклад результатів теоретичного аналізу імпліцитних уявлень про
феномен психологічного здоров’я;
2) виклад результатів теоретичного аналізу експліцитних уявлень про феномен
психологічного здоров’я;
3) виклад результатів рефлексії найбільш поширених концепцій психологічного
здоров’я;
4) виклад результатів теоретичного аналізу положення категорії психологічного
здоров’я у ряді семантично близьких понять у психології.
ІІІ. Результати
Експліцитні уявлення про психологічне
здоров’я порівняно молоді, наочне вивчення цього феномену почалося лише із
70-х рр. ХХ ст. [2, с. 38; 3, с. 27], проте
імпліцитні уявлення про психологічне здоров’я мають тривалішу історію розвитку.
Серед дискурсів, що імпліцитно репрезентують феномен психологічного здоров’я,
можна виділити медичний і філософський
дискурси.
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У рамках медичного дискурсу уявлення
про психологічне здоров’я містяться в уявленнях про психічне здоров’я; у рамках
філософського дискурсу, в уявленнях про
загальне здоров’я.
Цікавість викликає аналіз критеріїв психічного здоров’я [4, с. 47; 5, с. 11], до яких
різні автори відносять такі психологічні категорії (відповідальність, оптимізм, безпосередність, креативність, альтруїзм та ін.),
які не відіграють значної ролі у визначенні
психічного здоров’я, на наш погляд, швидше відносяться до психологічного здоров’я.
Проте слід зазначити, що в літературі вказується на значущість подібних характеристик
відносно психічного здоров’я. В.К. Смірнова
й І.А. Родіонова відзначають, що “… соціальна поведінка, продуктивність праці,
міжособові стосунки, особистісні цінності,
еволюція особистості, можливості реалізації
її духовного і інтелектуального потенціалу
становлять важливу частину психічного
здоров’я людини” [6, с. 50]. Тому можливо
слід говорити про психологічне здоров’я
відносно психічного, як про його частину.
Водночас у літературі не сформувалася
єдина точка зору щодо співвідношення цих
категорій і, як вказує О.В. Завгородня,
представлена двома позиціями: 1) психологічне здоров’я можливе лише за умови психічного; 2) психологічне здоров’я є відносно автономним відносно психічного, між
ними можливі суперечності [7, с. 56]. Демонструючи свою прихильність другій позиції, О.В. Завгородня наводить аргументи В.О. Моляко: “прикладом таких суперечностей можуть бути, з одного боку, геніальні творці, які страждали психічними розладами, з іншого – деякі комуністичні та
нацистські злочинці-довгожителі, які відрізнялися непохитною психічною рівновагою”
[7]. А.В. Шувалов, дотримуючись першої
позиції, відзначає: “психічне здоров’я традиційно інтерпретується як власна життєздатність індивіда, як життєва сила, забезпечена повноцінним розвитком і функціонуванням психічного апарату, як уміння
виживати, пристосовуватися і зростати в
умовах не завжди сприятливих, але звичайних для більшості, і є передумовою здоров’я психологічного” [8, с. 27].
Розробкою філософського дискурсу репрезентації феномену психологічного здо-
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2. Психологічно здорова людина як дорослий. Погляд на психологічно здорову
людину як людину дорослу, тобто ту, що
володіє характеристиками, які не можуть
бути доступні дитині, і більше того, долає
дитячі способи присутності в реальності,
подано в психодинамічному напрямі [14,
с. 38–52].
3. Психологічно здорова людина як та,
що є сама собою. Психологічні теорії, які в
тому чи іншому вигляді постулюють цю
ідею, подано в працях А. Менегетті,
Ф. Перлза, К. Роджерса. У Ф. Перлза становлення людини пов’язане з ототожненням
зі своєю формувальною самістю [15, с. 19];
у К. Роджерса – це рух людини в напрямі,
вибраному всім його організмом [16,
с. 917]; у А. Менегетті – уміння відповідати
своєму вічному покликанню, наявність контакту зі своїм Ін-се [17].
4. Психологічно здорова людина як альтруїст. Моделі психологічно здорової людини, що центруються довкола ідеї віддачі
себе зовні, як застави здоров’я, подано в
працях А. Адлера [20], В. Франкла [19],
Е. Фромма [18].
5. Психологічно здорова людина як людина, включена до трансперсональних
структур. Ця модель психологічно здорової
людини заснована на ідеї розширення уявлень людини про життя і про себе до
трансперсонального рівня. Ця модель подана в працях С. Грофа [21], А. Мінделла
[22] та ін.
Далі в процесі аналізу уявлень відносно
категорії психологічного здоров’я постає
питання про її місце у ряді семантично близьких понять у психології, таких як особистісна зрілість, особистісний розвиток і мудрість. Основна проблема тут полягає в тому, що ці категорії можуть використовуватися як синонім категорії психологічного
здоров’я, і друге питання стосується детермінації одного феномену іншим.
На наш погляд, категорії особистісної
зрілості, особистісного розвитку й мудрості,
як і категорія психологічного здоров’я, є
цілком самостійними, проте теоретичні уявлення із цього приводу різні. Наприклад,
поняття “особистісна зрілість” пропонується
використовувати
як
синонім
поняття
“психологічне
здоров’я”
(В.А. Ананьєв,
2006); вважати психологічне здоров’я однією з умов досягнення особистісної зрілості
(О.В. Завгородня, 2007); особистісну зрілість умовою збереження психологічного
здоров’я (О.О. Сундукова, 2008).
Подібна ситуація справедлива і відносно
категорії особистісного розвитку, також, на
наш погляд, цікавою є категорія мудрості,
наведемо короткий аналіз цих категорій.
Поняття “зрілість” може використовуватися у багатьох значеннях [23], проте серед різноманіття аспектів людської реальності, щодо яких застосовується категорія
зрілості, слід у першу чергу відрізняти зрі-

ров’я займаються такі дослідники, як:
О.С. Васильєва [10], В. Коновальчук [9],
Г.С. Никіфоров [3], Ф.Р. Філатов [10],
А.В. Шувалов [8] та ін. Проаналізувавши і
узагальнивши результати їх досліджень,
можна зробити висновок про наявність у
філософській системі знань відносно здоров’я, двох дихотомічних шкал: соціалізація – індивідуалізація; гармонія – афект.
Таким чином, у філософській парадигмі питання про те, яка людина є здоровою, має
відповідно чотири відповіді: просоціальна;
яка прагне бути собою; урівноважена і здатна до відреагування.
Експліцитні уявлення про феномен психологічного здоров’я на сьогодні не збігаються і є рядом авторських точок зору, таких як:
– психологічне здоров’я – це стан, що
характеризує процес і результат нормального розвитку суб’єктивної реальності в межах індивідуального життя.
При цьому норма розуміється як те
краще, що можливо в конкретному віці
для конкретної людини за відповідних
умов розвитку [8, с. 27];
– психологічне здоров’я – стан відкритості досвіду, тісного контакту з внутрішньою і зовнішньою реальністю та
конструктивного самовираження у життєвій практиці. При цьому передбачається, що такий контакт забезпечує
своєрідний функціональний орган –
“особистісний центр” [7, с. 58];
– психологічне здоров’я – це система якісних характеристик індивідуального
розвитку на різних вікових етапах життєдіяльності суб’єкта, яка розкривається через особливості індивідуальнопсихологічних властивостей суб’єкта,
відносин із соціумом, процесів саморегуляції та саморозвитку, реалізації актуальних потреб та ін. [11, с. 15].
Подібна різноманітність уявлень, з нашого погляду, пов’язана зі спробами функціонального визначення категорії психологічного здоров’я, тоді як вона вимагає психосемантичного аналізу і створення концептуалізації на основі коннотативих значень.
Водночас, відрефлексувавши найбільш
поширені психологічні концепції, ми можемо виділити ряд моделей психологічного
здоров’я і подати їх таким чином:
1. Психологічно здорова людина як дитя. Ця модель подана в працях А. Лоуена
та В. Райха. Серед основних характеристик
здорової людини А. Лоуен виділяє: чарівливість, грація тіла, його м’якість і пластичність, сильна внутрішня пульсація, спонтанність рухів [12, с. 11, 52, 80, 163], причому, чим яскравіше ці прояви, тим здоровіша людина [12, с. 8]. Для В. Райха здорова людина – це людина, вільна від психологічного “панцира”, який утворюється у
процесі невдалого життєвого досвіду [13,
с. 33].
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хідною умовою і показником здоров’я, так і
бути просто особистісною характеристикою, тоді як смислове поле здоров’я буде
наповнено іншими категоріями.
IV. Висновки
Проаналізувавши теоретичні уявлення
про феномен і категорію психологічного
здоров’я, можемо зробити такі висновки:
1. Імпліцитні уявлення про феномен
психологічного здоров’я містяться у медичному і філософському дискурсах, у рамках
першого психологічне здоров’я розчинене в
уявленнях про психічне здоров’я і є його
частиною; у рамках другого, уявлення про
психологічне здоров’я розчинені в уявленнях про загальне здоров’я і питання про
його забезпечення вирішується відповідно
до двох дихотомічних шкал: 1) соціалізація – індивідуалізація; 2) гармонія – афект.
2. Експліцитно феномен психологічного
здоров’я розробляється із функціональної
позиції,
проте
уявлення
про
нього
роз’єднані та містяться у різних авторських
концепціях.
3. Моделі психологічного здоров’я, що
містяться в психотерапевтичних концепціях, виглядають таким чином: 1) психологічно здорова людина як дитя; 2) психологічно здорова людина як дорослий; 3) психологічно здорова людина як та, що є сама
собою; 4) психологічно здорова людина як
альтруїст; 5) психологічно здорова людина
як людина, включена до трансперсональних структур.
4. Категорія психологічного здоров’я у
ряді семантично близьких понять посідає
автономне положення і потребує побудови
концептуалізації на підставі коннотативних
значень.
Список використаної літератури
1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф. Бондаренко. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М. :
Класс, 2001. – 336 с.
2. Ананьев В.А. Психология здоровья /
В.А. Ананьев. – СПб. : Речь, 2006. –
384 с.
3. Психология здоровья / [под ред. Г.С. Никифорова]. – СПб. : Питер, 2006. –
607 с.
4. Лакосина Н.Д. Медицинская психология /
Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков. – [2-е изд.,
перераб. и доп.]. – М. : Медицина,
1984. – 272 с.
5. Психологічне забезпечення психічного і
фізичного здоров’я : навчальний посібник / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк,
А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна / [заг. ред.
М.С. Корольчука]. – К. : ІНКОС, 2002. –
272 с.
6. Психическое здоровье и пограничные
состояния : сб. науч. тр. Горьковский
медицинский институт / [под ред.
В.К. Смирнова]. – 1983. – 132 с.
7. Завгородня О.В. Проблема психологічного здоров’я: спроба теоретичного

лість, що відноситься до біологічних аспектів, і зрілість, яка відноситься до психологічних аспектів. Друга є множинною і різні
дослідники виділяють такі її складові: емоційна, інтелектуальна, етична, соціальна,
духовна, цивільна, професійна зрілість тощо [24], багато з яких взаємозалежні, що
вказує на існування єдиної, базової основи
[23, с. 18], системоутворювального принципу. Як категорію, що володіє цим принципом, різні дослідники пропонують розглядати психологічну, акмеологічну, особистісну зрілість [23, с. 23, 32, 149]. Критеріями цієї зрілості пропонується розглядати:
здібність до досягнень, здатність особистості бути спонтанною, здатність передавати
результати свого розвитку іншій людині,
психологічну суверенність [23].
Категорія особистісного розвитку в найширшому сенсі розуміється як процес якісного перетворення особистості [25, с. 71,
157]. Відносно категорії особистісного розвитку склалося дві протилежні наукові позиції: згідно із першою, розвиток психологічної організації особистості направлений
на досягнення певного стану – дорослості
чи зрілості, за межами якого власне розвиток припиняється, заміщаючись простою
зміною; згідно з другою, особистісний розвиток людини є безмежним, багатовимірним і різноплановим процесом [25], що не
має кінцевого конкретного стану, виступаючого завершенням розвитку особистості
[24, с. 53]. Більше того, особистість здатна
нескінченно перевершувати себе й існуючі
еталони розвитку [24, с. 185].
Категорія мудрості в психології розроблялася переважно з точки зору проблем
інтелекту [26], геронтопсихології та психології розвитку [25]. З когнітивної точки зору мудрість розуміється як сторона (складова) природного інтелекту. М.А. Холодна
дає таке визначення: “Мудрість – це форма
інтелектуальної обдарованості, що виявляє
себе в умовах природної життєдіяльності”
[26]. Водночас вказується, що мудрість є
станом інтелектуальної зрілості, який формується у результаті тривалого й унікального процесу нагромадження життєвого
досвіду [26]. Дослідники, що вивчають
проблему мудрості з позицій психології
розвитку, критикують когнітивний підхід на
підставі того, що він подає мудрість у вигляді статичної, завершеної системи знань
про життя, а Л.І. Анциферова зазначає, що
мудрість є процесом, а не станом [25,
с. 386] і дає таке визначення: “Мудрість –
це зростаюче вершинне утворення інтегрованої особистості” [25, с. 415].
Таким чином, категорії особистісної зрілості, особистісного розвитку і мудрості
описують здорові прояви особистості. Проте, на наш погляд, ці категорії залишаються
автономними відносно категорії психологічного здоров’я, оскільки для конкретної людини кожна з них може виступати як необ26
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Козлов А.В. Феномен и категория психологического здоровья
Теоретические представления о феномене и категории психологического здоровья являются разрозненными и представлены в виде отдельных, авторских точек зрения, большинство из
которых центрируются вокруг идеи придания категории психологического здоровья функционального значения, в то время как на данном этапе становления она требует концептуальной
разработки на основе выявления коннотативных значений.
Ключевые слова: психологическое здоровье, представления о психологическом здоровье,
модели психологического здоровья.
Kozlov A. The phenomenon and category of the psychological health
Тheoretical conceptions of the phenomenon and category of psychological health are segmental
and are presented, like the parts of author’s points of view, most of which are centered round the
idea of giving the category of psychological health the functional meaning, but it needs the
conceptual development, on the basis of exposure the connotative meanings.
Key words: psychological health, conceptions of the psychological health, models of the
psychological health.
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