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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

В статье рассматриваются психологические подходы к изучению 

проблемы здоровья, некоторые аспекты ценностного отношения к здоровью, 

задачи и механизм развития ценностного отношения к здоровью. 

 

У статті розглядаються психологічні підходи до вивчення проблеми 

здоров’я, деякі аспекти ціннісного ставлення до здоров’я, задачі і механізми 

розвитку ціннісного ставлення до здоров’я. 

 

The article reviews psychological approaches to studying a problem of health, 

some aspects of the valuable attitude to health, problems and the mechanism of 

development of the valuable attitude to health are considered. 

 

За даними ООН, у світі близько 450 мільйонів людей з порушеннями 

психічного та фізичного розвитку, що становить 1/10 частину населення планети. 

Наша країна не є винятком. У ставленні до інвалідів сформувалось багато 

специфічних факторів, які не найкращим чином впливають на умови їхнього 

життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, зневіра ізолюють інвалідів і затримують 

їхній розвиток. 

Втрата певних функцій закономірно призводить до відповідної перебудови 

всієї психічної діяльності людини. Відомо, що на перших етапах цей процес 

характеризується наявністю внутрішнього дискомфорту і супроводжується 

вираженими психологічними ознаками негативного характеру (зниження 

психічної активності, погіршення емоційного стану, наявність депресивного фону 

та ін.). Слід зазначити, що крім порушень в особистісній сфері, які значною мірою 

обмежують можливості міжособистісної взаємодії, виникають порушення у 

становленні системи адекватного ставлення до свого здоров’я. Це суттєвим чином 

визначає подальший процес інтеграції інвалідів у трудові взаємини та в структуру 

суспільних зв’язків. 



Нажаль, медицина, яка покликана турбуватися про здоров’я людини, не 

здатна подолати існуючу кризу. Сьогодні медицина в якості об’єкта розглядає вже 

хвору людину. 

У цьому зв’язку обговорювана проблема повинна бути заявлена як 

проблема збереження і зміцнення здоров’я, підтримання наявного рівня ресурсів і 

розкриття потенційних можливостей. Оскільки, здоров’я великою мірою залежить 

від образу життя людини, то проблему збереження здоров’я слід розглядати як 

психологічну проблему. 

Здоров'я людини як наукова й практична проблема нині входить у коло тих 

питань, які прийнято називати глобальними. На думку Г.Л. Апанасенко [1], 

правомірніше говорити про здоров'я як динамічний стан, що дозволяє здійснити 

найбільшу кількість видоспецифічних функцій при найбільш економній витраті 

біологічного субстрату. При цьому адаптаційні можливості людини є мірою її 

здатності зберегти оптимум життєдіяльності навіть у неадекватних умовах 

середовища. 

Здоров'я людини можна визначити і як процес збереження і розвитку його 

біологічних, фізіологічних і психологічних можливостей, оптимальної соціальної 

активності при максимальній тривалості життя [2]. 

У цілому розмаїття підходів до визначення здоров'я можна звести до двох: 

адаптаційного й креативного. З погляду адаптаційного підходу, основа здоров'я 

людини полягає в здатності його організму до компенсації. У цілому, висунута 

адаптаційна парадигма виражає сутність стану здоров'я людини в його здатності 

до підтримки своїх фізіологічних і психофізіологічних систем у постійній 

рівновазі із впливами навколишнього середовища. Креативний підхід визнає 

необхідність у цілісному порядку: біологічного (вегетативного) здоров'я, що 

означає відсутність фізичних дефектів і фізіологічних відхилень із боку діяльності 

органів і систем організму людини; душевного (адаптаційного) здоров'я - стійкої 

рівноваги людини з оточуючим світом; духовного здоров'я людини і її 

самоактуалізації [3]. 



Виходячи з того, що здоров'я є гармонія біологічного, душевного і 

духовного буття людини, проблема здоров'я не може бути розглянута в 

незалежності від цінностей людини як посередників досягнення вищого рівня 

існування буття.  Кожна людина в певний період свого життя неминуче стає перед 

індивідуальним ціннісним вибором: куди піти далі і які цінності обрати.  

Отже, наряду з першими двома підходами існує й третій, який 

безпосередньо об'єднує вихідні позиції перших двох. У цьому підході цінність 

одночасно виступає як значимість і ідеал [4]. 

У психології існує група понять, для яких, з погляду Б.Ф. Ломова, поняття 

«суб'єктивне ставлення» є родовим. Наприклад, «особистісний зміст» розкриває 

суб'єктивне ставлення в смисловому аспекті, у його зв'язку із суспільно 

виробленими значеннями, смислова установка в мотиваційному, почуття - в 

афективному, ціннісні орієнтації - в аспекті загальної спрямованості особистості, 

відносини особистості (по Мясищеву) визначають суб'єктивну позицію 

особистості в навколишній дійсності [5].  

Таким чином, суб'єктивне ставлення людини до об'єктів і явищ дійсності 

визначається тим, які саме потреби і у якій мірі «відбиті» у них. Потреба виступає 

як форма зв'язку організму із зовнішнім світом [6]. Одночасно потреба є основним 

видом ставлення людини до об'єктивної дійсності. Як кожне ставлення, вона має 

виборчий зв'язок людини з різними сторонами навколишньої дійсності, вона 

потенційна, тобто виявляється при дії об'єкта і при відомому стані суб'єкта вона 

характеризується активністю.  

Від того, які в людини потреби, які із них виражені сильніше, які слабше, 

наскільки віддалені вони за змістом, значною мірою залежить своєрідність 

системи відносин. Самі відносини в цілому є своєрідною психологічною 

проекцією ціннісно-потребової сфери людини, сутність якої найсильніше 

виражається в її вчинках. Істинне ставлення людини до дійсності до певного 

моменту є її потенційною характеристикою і проявляється повною мірою тоді, 

коли людина починає діяти в суб'єктивно значимих для неї ситуаціях [7]. Даний 



факт представляє додаткову складність аналізу системи відносин у цілому і 

ставлення до здоров'я зокрема. 

Потреба в здоров'ї має в різні вікові періоди однаково велику, але, по-

перше, потенційну цінність, яка актуалізується в стані хвороби, а, по-друге, 

цінність, різну за змістом [6, 8, 9]. У середньому віці (до 35 років) здоров'я 

усвідомлюється особистістю як одне з необхідних джерел забезпеченості. У 

другому періоді середнього віку воно має самостійну цінність. У літньому віці 

здоров'я цінується за те, що дозволяє підтримувати більш широкі міжособистісні 

зв'язки. 

З огляду на те, що потреба в здоров'я яскраво виражена у всіх вікових 

періодах і саме потреба визначає активність особистості, виникає питання, чому 

люди по-різному піклуються про здоров'я? 

Можна назвати дві причини такої поведінки: 1. Різне протікання життєвих 

процесів визначається ритмічним характером напруги потреб. Залежно від умов 

життя потреба наростає, загострюється, задовольняється і згасає. Безумовно, така 

динаміка тим більше виражена, чим більш органічний характер має потреба. 

Однак можна говорити про те, що в певних умовах (наприклад, стан хвороби 

самої людини або її близьких) потреба в здоров'ї загострюється, а при 

благополуччі не стільки згасає, скільки знижується. 2. Потреба споконвічно 

виступає лише як стан нужди організму, що само по собі не здатне викликати 

ніякої діяльності. Для того щоб така потреба стала основою для цілеспрямованої 

поведінки, вона повинна отримати визначеність у відношенні зовнішніх об'єктів, 

що їй відповідають, (опредметитися) і тим самим передати функцію організації 

діяльності предмету, здатному її задовольнити, - мотиву. Момент, що дає початок 

цьому процесу, характеризується як «зустріч потреби із предметом», як 

«надзвичайний акт» у її розвитку [10]. При цьому, чим вище ступінь напруги 

потреби, тим більш ймовірно, що остання приведе до формування домінуючого 

осередку мотивації [6]. 



Виходячи зі сказаного, суспільно значимим є таке ставлення до здоров'я, що 

забезпечить актуалізацію потреби в здоров'ї і стійку мотивацію на здоровий 

спосіб життя. 

Очевидно, що відповідальне ставлення до здоров'я - це досить складне 

психічне новоутворення. Воно включає: ставлення до здоров'я як до цінності; 

формування уявлення про себе як про здорову людину; переживання можливості 

втрати здоров'я; здатність використовувати у поведінці всю інформацію, що 

служить збереженню і зміцненню здоров'я [11]. 

Коли людина самостійно й усвідомлено розпоряджається своїм здоров'ям, 

вона фактично реалізує право на своє здоров'я. Вона самостійно і відповідально 

реалізує свій потенціал, свої можливості розвитку.  

Безумовно, без усвідомлення свого ставлення до будь-чого і до здоров'я 

зокрема, неможливо змінити поведінку людини в напрямку її поліпшення.  

На думку Г.С. Нікіфорова, до основних компонентів будь-якого ставлення 

до здоров'я відносяться когнітивна, поведінкова і емоційна складові [9]. 

Когнітивна складова ставлення до здоров'я полягає в усвідомленні власного 

стану. Поведінкова - реалізується у вчинках людини, її активності. Властива 

людині активність може бути розділена на два потоки - екстраактивність і 

інтроактивність. Коли активність, спрямована зовні, зустрічає перешкоди, вона не 

реалізується повністю. Незадоволеність результатами прояву зовнішньої 

активності приводить до накопичення негативних оцінок власних досягнень. Це 

поступово знижує мотивацію до самореалізації себе в справах, у соціальній 

взаємодії. Відбувається перерозподіл енергії убік внутрішньої активності, що 

проявляється в посиленні прагнення до самозмін і самовдосконалення [9]. 

Емоційна емоційна складова ставлення до здоров'я повніше розкривається у 

домінуючому настрої. Підвищений, бадьорий, життєрадісний настрій приводить 

до підвищення життєвого тонусу і психологічної стійкості, захищає від хвороб і 

створює основу для видужання у хворих. Почуттєву основу настрою утворюють, 

згідно С.Л.Рубінштейна, органічне самопочуття, тонус життєдіяльності організму 



і ті не чітко локалізовані органічні відчуття (інтероцептивної чутливості), які 

виходять від внутрішніх органів [12]. 

Ставлення до здоров'я іноді позначають терміном «валеоустановка». Однак, 

якщо поняття «установка» застосовувати у класичному змісті (Д.М. Узнадзе), то 

мова йде про «цілісний стан суб'єкта», що не є свідомим, але представляє 

«своєрідну тенденцію до певних змістів свідомості». Тут має місце не просто 

якийсь із змістів психічного життя, а «момент її динамічної визначеності», тобто 

спрямованості на певну активність [13].  

Тобто, валеоустановку можна визначити як психічне утворення, що включає 

три компоненти, які відповідають, але не ідентичні таким по змісту в структурі 

свідомого ставлення: уявлення про здоров'я (здоровий спосіб життя) і про 

хворобу; емоційне ставлення до проблем здоров'я і хвороби, їхня суб'єктивна 

оцінка; стереотипи поведінки, спрямовані на підтримку здоров'я і подолання 

хвороби [14]. 

Таким чином, існують два взаємозалежні види суб'єктивного ставлення до 

здоров'я: усвідомлене (свідоме) і неусвідомлене (валеоустановка). Досліджуючи 

проблему розвитку ціннісного ставлення до здоров'я ми ведемо мову про розвиток 

свідомого ставлення, розглядаючи існуючі установки особистості, як одну із 

умов, що визначають ефективність зазначеного процесу то, очевидно, шлях до 

зміцнення здоров’я лежить через перебудову свідомих підструктур поведінки 

людини.  

Відомо, що у студентів з інвалідністю переважає анозогнозичний тип 

ставлення до своєї хвороби, тобто для них характерна дезадаптивна форма 

неприйняття, упертого витіснення, нездатність адекватно усвідомлювати свій 

стан, відкидання думок про власний фізичний дефект (хронічне захворювання) та 

його наслідки [15]. Тому механізмом розвитку ціннісного ставлення до здоров’я 

може бути корекція, переконструювання когнітивних структур, які сприяють 

подоланню протиріч між усвідомленням цінності здоров’я і реальною 

поведінкою. 



Отже, основні задачі по формуванню ціннісного ставлення до здоров’я  

полягають у своєчасній комплексній діагностиці індивідуально-психологічних, 

особистісних особливостей, міжособистісних взаємини, самоставлення та 

ставлення до хвороби; вивчення можливості компенсації виявлених порушень за 

допомогою інших можливостей; багаторазове повторення послідовних змін на 

рівні свідомості і поведінки особистості (зміни в підструктурах свідомості, які 

визначають поведінку, зміни стану організму на емоційному рівні, усвідомлення 

власного стану і ставлення до хвороби та усвідомлення його причин) . 

Зовнішні й внутрішні причини, що змінюють стан організму різноманітні, 

тому процес усвідомлення власного стану і аналізу його причин може протікати в 

кожної людини нескінченну кількість разів. І тільки сукупний результат 

багаторазових повторень даного процесу визначає ставлення особистості до 

здоров'я в цілому. Таким чином, ставлення до здоров'я складається поступово, 

протягом тривалого часу [16, 17]. 

Механізмом розвитку ціннісного ставлення до здоров'я є цілеспрямована 

активна діяльність суб'єкта по розв’язанню суперечностей між усвідомленням 

цінності здоров'я і реальною поведінкою. Внутріособистісними умовами, що 

впливають на результат розвитку ціннісного ставлення до здоров'я є індивідуальні 

характеристики (рівень суб'єктивного контролю, самооцінка, рівень домагань, 

мотивація до успіху чи уникнення невдач) як основа своєрідності реакції 

особистості на вплив ззовні; потреби (у першу чергу, потреба в здоров'ї) як форма 

зв'язку організму із зовнішнім світом; засвоєні норми, цінності та еталони як 

складові минулого досвіду особистості, що визначають специфіку ставлення до 

здоров'я. 

Засобами розвитку ціннісного ставлення до здоров'я, є спрямовані соціальні 

впливи, що полягають у наданні значимої інформації про здоров'я. Способом, що 

підвищує значимість одержуваної інформації, виступає активізація діяльності, 

спрямованої на самопізнання, рефлексію, розширення уявлень про обрану 

професію, колективна та індивідуальна творчість. 
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