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У статті розглянуто взаємозалежність життєвих цінностей та психологічного здоров’я 
молоді. Висвітлено загальну характеристику психологічного здоров’я. Доведено 
важливість життєвих цінностей для психічного здоров’я. 
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В статье рассмотрены взаимозависимость жизненных ценностей и психологического 
здоровья молодежи. Дана общая характеристика психологического здоровья. Доказана 
важность жизненных ценностей для психического здоровья. 
Ключевые слова: жизненные ценности, психическое здоровье, внешние ценности, 

внутренние ценности, молодежь. 

 
The article deals with the interdependence of life values and psychological health of young 
people. The general characteristics of psychological health are highlighted. The importance of 
vital values for mental health has been proven. 
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За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, психічне здоров’я – це 

стан душевного благополуччя, яке дає кожній людині можливість реалізувати власний 

потенціал, долати звичайні життєві стреси, плідно працювати [5].  

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає 7 компонентів психічного здоров’я [6]: 
� усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я; 
� постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях; 
� критичне ставлення до себе і своєї діяльності; 
� адекватність психічних реакцій впливу середовища; 
� здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм; 
� планування власної життєдіяльності і реалізація її; 
� здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин. 

Цінність – будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи 

суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров’я тощо, заради якого 

вона живе [9].  

Цінність – властивість того чи іншого предмета, явища задовольняти потреби, бажання, 

інтереси соціального суб’єкта (індивіда, групи людей, суспільства) [9]. 

Життєві цінності – правила, внутрішньо обов’язкові для людини, те, за чим людина 

стежить сама і чого змінити не може. 
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Варто зазначити, що наші життєві цінності в основному формуються у віці до 12 років 

– завдяки або всупереч нашим батькам, під впливом оточення, традицій, соціуму, частиною 

якого ми є. 

До основних життєвих цінностей можна віднести: 

● особисте життя, стосунки; 

● бізнес, робота; 

● саморозвиток. 

Юність – це екстремальний період у житті кожної людини, період стресів та адаптації 

до всіх змін як у фізичному, так і соціальному розумінні. Фізіологічні зміни, гормональні 

коливання, поступове завоювання авторитету серед однолітків, вплив вулиці, непорозуміння 

з батьками, відповідальність у школі та в інших сферах теж часто призводять до стресу. На 

жаль, діагностування психологічних проблем та відповідна медична допомога нерідко 

надається вже з запізненням. Вчені дослідили, що майже половина всіх психічних розладів 

виникають в осіб віком до 14 років і близько 75% – до 24 років (WMHD, 2018) [7]. 

Дослідження у рамках теорії самодетермінації [3; 4] виявили дві групи життєвих 

цінностей. Одна група цінностей, в яку були об’єднані особисте зростання, прихильність і 

любов, служіння суспільству і здоров’я. Інша група цінностей об’єднала матеріальне 

благополуччя, соціальне визнання і фізичну привабливість. 

Проведені дослідження [1; 2] продемонстрували, що молодь, яка орієнтована на 

зовнішні цінності мають низькі показники психічного здоров’я. Такі юнаки швидше за все не 

одержуватимуть задоволення від реалізації внутрішніх цінностей, що в свою чергу 

підкріплюватиме зовнішньо ціннісну орієнтацію і погане психічне здоров’я. Важливість 

внутрішніх намагань позитивно пов’язана із самоактуалізацією, життєвою енергією і 

задоволеністю життям і собою. Тобто чим сильніше важливість внутрішніх намагань 

відхиляється в позитивну сторону від середньої за всіма показниками, тим більше молоді 

люди поважають себе та відчувають задоволеність життям. І навпаки, чим сильніше зовнішні 

намагання, тим менш психічно здоровими відчувають себе підлітки. Перший взаємовплив є 

більш значимим для чоловіків. Друга і третя взаємозалежності є більш значимі для юнаків з 

сімей з низьким доходом. Іншими словами, чим сильніше особи з таких сімей орієнтовані на 

внутрішні намагання, тим вища в них самоповага і задоволеність життям, тоді як для 

молодих людей із сімей з високим доходом орієнтація на такі намагання не пов’язана [8]. 

Найчастіше стресові стани виникають в сфері побуту, через спосіб життя та стан 

внутрішнього спокою. Молоді люди зустрічаються з труднощами, які пов’язані з 

необхідністю самостійно вирішувати життєві проблеми. У більшості можна спостерігати 

стан хронічної напруги, що зумовлений розбіжністю їхніх життєвих принципів та обставин. 

Як наслідок психологічної невідповідності (невиконаних бажань, наших мрій і цілей, 

негативних емоцій, внутрішніх конфліктів), всі проблеми переходять на рівень фізіології. 

Дане явище має назву психосоматика – напрям у медицині та психології, що займається 

вивченням впливу психологічних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних 

(тілесних) захворювань. 

До психоемоційних наслідків, невідповідності життєвих цінностей та життєвих реалій, 

можна віднести депресію, хронічну втому, невроз, істерію та психастенію. Синдром 

хронічної втоми можна спостерігати чи не у кожної другої людини, що працює над 

досягненням своїх цілей. Це пов’язано з досить великими вимогами до себе, часто не 

виконанням свого плану, внаслідок цього зменшення часу відпочинку, пригнічений стан, 

непорозуміння в сім’ї, безсоння, постійна напруженість, дратівливість. Без належної корекції 

такого стану може початись депресія, яка у свою чергу є стресом для організму. 
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За даними ВООЗ, частина всіх психічних розладів починається у віці близько 14 років, 

але досить часто цьому не приділяється належна увага. Депресія є третьою найпоширенішою 

причиною тягаря хвороб серед підлітків. Самогубство – це одна з найчастіших причин смерті 

серед людей у віці 15-29 років. 

Соціальні мережі є одним із вагомих факторів соціалізації молоді, але не єдиним, 

оскільки постійне перебування в мережі Інтернет негативно позначається на процесі 

соціалізації через зменшення безпосередніх соціальних взаємодій з людьми, зміни у 

спілкуванні з друзями й близькими, розвиток депресивного стану. Варто зазначити, що 

соцмережі нав’язують молодим людям «віртуальні» життєві цінності та стандарти, які 

надзвичайно суперечать реальному життю та негативно відображаються на психіці індивіда. 

Сильна орієнтація на зовнішні цінності молоді з бідних сімей загрожує негативним 

наслідкам для їх психологічного благополуччя, ніж подібна орієнтація студентів із заможних 

сімей. Можна припустити, що для таких молодих людей з менш багатих сімей орієнтація на 

саморозвиток, повагу, любов і здоров’я виступає, як компенсаторний механізм підтримки 

психологічного благополуччя. У  молоді із забезпечених сімей переважає відносна орієнтація 

на матеріальну сферу, визнання через популярність і фізичну привабливість, тобто 

досягнення їх залежать від реакції соціуму на їх дії. Зазначимо роль гендерних відмінностей. 

Юнаки мають вищі показники за двома параметрами психічного здоров’я: привітність і 

менша схильність до депресивних синдромів, в той час коли дівчата мають менш сприятливі 

параметри психологічного функціонування. Даний феномен викликаний вищим рівнем 

гормону кортизолу в крові у жінок, що викликано історичним розвитком людини. 

Отже, життя кожної людини складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, 

установок, пріоритетів, цілей, образів, особистих цінностей, почуттів тощо. Усі зазначені ці 

чинники зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на одні й ті ж життєві ситуації, 

вірогідність стресів, афектів. Молодим людям потрібно аналізувати та чітко розуміти, які 

життєві цінності є важливими для них. Це необхідно аби визначити, що є насадженими 

соціумом або взятими з моделі сім’ї, та сформулювати свої пріоритети в житті. 

Самореалізація та самоідентифікація – способи боротьби з негативними чинниками, що 

можуть призвести до проблем з психологічним здоров’ям. Розвиток емоційного інтелекту 

сприяє стійкості у стресових ситуаціях. Важливим є зацікавленість уряду з залучення 

соціального, медичного і освітнього секторів до реалізації всеосяжних та комплексних 

програм, задля охорони психічного здоров’я молоді. Вжиті заходи мають бути прив’язані до 

програм із підвищення обізнаності підлітків і молодих людей щодо способів підтримки свого 

психічного здоров’я і з інформуванням батьків та викладачів про те, яку допомогу вони 

можуть надавати своїм дітям і студентам. 
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