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ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА У 

ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

У статті розглядаються деякі проблемні питання, пов’язані із феноменологією здоров’я особистості у 

психологічній сфері: аналізуються позиції дослідників щодо психологічного здоров’я як життєвої цінності осо-

бистості, як факта, як предмета психологічного пізнання, як норми, як сфери самозбереження суб’єктом осві-

тньо-професійної діяльності. Висвітлюються результати аналітичної  роботи, базою якої виступали науковий 

фонд, де міститься напрацювання дослідників щодо своєрідності емоційної сфери особистості та узагальнення 

даних проведених емпіричних досліджень, націлених на з’ясування підшкали «емоційні психологічні проблеми су-

часної студентської молоді». Визначаються основні параметри, в розрізі яких маркується конструктивність 

континуально-ієрархічної моделі особистості, котра висвітлює її структуру в контексті формально-динаміч-

ного, змістово-особистісного, соціально-імперативного рівнів та блоків регулювання, що репрезентовано  зо-

нами перетину означених рівнів. Обґрунтовується положення про те, що у пошуках теоретико-методологічних 

орієнтирів поглиблення наукових уявлень про емоційний складник психологічного здоров’я студента, доцільно 

враховувати встановлені вченими тенденції переходу особистості від біологічного до соціокультурного розви-

ткового зумовлення, детермінованість емоційних особливостей психологічного здоров’я особистості соціаль-

ними факторами та біологічними чинниками, конструктивність осмислення емоційності в контексті макро-

структури особистості у площині континуально-ієрархічного наукового підходу. 
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континуально-ієрархічна модель, емоційна саморегуляція. 

 

Вступ 
На  всіх  етапах  становлення  гуманітарних  наук  

(у межах предметної специфіки кожної з них) підви-

щену увагу становили явища, які для пересічної осо-

бистості набувають життєвої цінності. Однією з них, 

ще   з  часів  Сократа,    визнано здоров’я,   адже  ж  за  

влучним  висловом  філософа,  «здоров’я – це  ще  не 

 все,  однак все – ніщо без здоров’я». З огляду на те, що 

соціальна повноцінність особистості не завжди співпа-

дає з її біологічним станом, не  аби який  інтерес до-

слідників складає здоров’я у психологічній сфері.     

Насамперед цим і зумовлене зародження нової галузі 

психологічної науки – психології здоров’я. У площині 

системи координат, де вертикальний вектор уособлює 

різновид індивідуального, групового, регіонального, 

суспільного здоров’я, а горизонтальний – пелюстки 

складових (духовне, соціальне, психічне, фізичне), у 

ракурсі сучасного гуманітарного знання йдеться про 

здоров’я як соціальну якість і особистісну властивість. 

Для сучасного стану наукових уявлень про фено-

менологію психологічного здоров’я (як норми, факта, 

цінності тощо) властивим є активний пошук механіз-

мів збагачення здатності особистості на різних вікових 

етапах її становлення управляти здоров’язбереженням 

(Бурлакова, Наконечна; 2019), спираючись на обізна-

ність у суттєвих його особливостях, зокрема, у психо-

логічній сфері. Тому останнім часом все частіше у на-

укових джерелах зустрічаються підходи, які демон-

струють намагання дослідників, комплексно вивчаючи 

феномен «психологічне здоров’я особистості», ство-

рювати концептуальні моделі, що сприяють уточ-

ненню показників вияву цього явища, деталізувати 

найсуттєвіші його складники. 

В результаті проведеної аналітичної роботи, век-

торами якої були узагальнення наукових уявлень про 

феноменологію психологічного здоров’я особистості 

та визначених сучасною персонологією психологічних 

портретів особистості у віковій період дорослішання, 

видалось за можливе припустити, по-перше, те, що 

психологічне здоров’я особистості у студентські роки 

виступає інтегрованою властивістю, яка чи ненайпов-

ніше з-поміж інших віддзеркалює об’єднання елемен-

тів особистості навколо самості ; натомість бракує ем-

піричного підтвердження теоретичних розробок у 

цьому плані. 

По-друге, конструктивність вивчення будь-якого 

психологічного явища (на кшталт – здоров’я особис-

тості в психологічній сфері) забезпечується, якщо пов-

ноцінно у дослідженні враховано методологічно варті-

сну заувагу наукової психології про те, що «особис-

тість цілісна, а цілісність людини – особистісна» (Не-

помняща, 2005:117). По-третє, феноменологія психо-

логічного здоров’я (попри різнопланових досліджень 

цього явища, що триває із давніх-давен і донині через 

намагання отримати виважену відповідь на життєво 
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важливе для будь-якої людини питання «як бути здо-

ровим, адже ж це так здорово») – на часі, оскільки по-

силюється сенсорна гіперстимуляція практично на всіх 

рівнях сприйняття людиною навколишнього світу, ак-

туалізуючи захисно-компенсаторний її потенціал щодо 

реагування. Психологічне здоров’я молоді – найбільш 

вразливий прошарок соціуму; отож йдеться не лише 

про захист, а й збереження здоров’я у психологічній 

сфері. Тут має місце, з одного боку, впливовість широ-

кої палітри чинників багатовекторного спрямування, а, 

з іншого – самоцінність процесу запобігання самовт-

раті через деформації звичного самопочуття внаслідок 

уповільнення частоти і зниження ступеня позитивних 

емоцій. 

Проте відкритим залишається питання про розро-

бку теорії розвитку психологічного здоров’я особис-

тості; бракує комплексне дослідження, зокрема, емо-

ційно-особистісних особливостей здоров’я студентс-

тва в психологічній сфері. 

Мета та завдання статті лежать у площині розк-

риття деяких абрисів теоретико-методологічних орієн-

тирів, що визначають специфіку особистості сучасного 

студента – суб’єкта самоактивності із зміцнення, збе-

реження та відновлення здоров’я у психологічній 

сфері. Завдання дослідження: уточнити науковий ста-

тус поняття «психологічне здоров’я особистості»; де-

талізувати детермінанти емоційних особливостей пси-

хологічного здоров’я – інтегративної особистісної вла-

стивості; схарактеризувати параметри конструктивно-

сті континуально-ієрархічної моделі особистості, що 

сприяє пізнанню емоційної складової психологічного 

здоров’я особистості юнацького віку в розрізі різнова-

гомих рівнів (формально-динамічний, змістово-особи-

стісний, соціально-імперативний), динаміки від «біо» 

до «соціо» в особистості.  

Методи дослідження підпорядковані намаганню 

всебічно розв’язати поставлені завдання, а тому вико-

ристовувався комплекс переважно теоретичних мето-

дів (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, порі-

вняння) отримання інформації та емпіричних даних. 

Результати 
Поняття психологічного здоров’я є недостатньо 

вивченим у психологічній науці і практичній психоло-

гії. Дослідники не дійшли згоди дотично підґрунтя ди-

ференціації здоров’я як предмета пізнання. Наприклад, 

існує дослідницька позиція (Савчин, 2018: 125), за 

якою цілковито прийнятно осмисляти збалансовану 

наявність у здорової людини таких складових, як сома-

тична і психічна; до того ж при цьому, означені скла-

дові взаємопов’язані синергійно. 

Важливим надбанням психологічної науки у за-

значеному ракурсі визнано діагностувальний інстру-

ментарій, розроблений представниками мінесотської 

школи ще на початку 40-х років ХХІ століття (Starker, 

Hathaway, John Charnley McKinley) і який є й нині най-

більш популярний у клінічній практиці [Саннікова, 

2018]. Фахівці вважають, що його конструктивність 

(зокрема, мінесотського багатоаспектного особистіс-

ного опитувальника) зумовлена співставленням відпо-

відей представників нормативної групи з типовими 

хворими (зокрема, на депресію). У контексті нашого 

дослідження, цей науковий доробок має неаби яке зна-

чення, оскільки, з одного боку, дозволяє більш рельє-

фно окреслити феноменологію «психічного» і «психо-

логічного» у здоров’ї особистості, а, по-друге, оскільки 

методика посідає проміжне місце між усвідомленою 

суб’єктивною оцінкою та проективним дослідженням 

неусвідомлених тенденцій особистості, то аналіз набу-

тих за цим діагностувальним інструментарієм емпіри-

чних даних сприятиме коректності у процесі вироб-

лення узагальнень, пов’язаних із емоційно-особистіс-

ними особливостями психологічного здоров’я саме 

студентства. 

Зазначене, звісно, позначається на основних вимі-

рах здоров’я в цілому: як факта, як норми, як цінності, 

як предмета наукового пізнання. Зазначене формує мо-

жливість пояснення щодо витоків емоційних особли-

востей психологічного здоров’я як інтегративної осо-

бистісної властивості. Адже  сучасні довідкові джерела 

визначають переживання як емоційно забарвлений 

стан суб’єкта, тяк і внутрішній сигнал, за допомогою 

якого людина «усвідомлює особистісну важливість по-

дій», і як форма активності суб’єкта, яка спрямована на 

переосмислення свого існування. Отож видається за 

можливе по-новому оцінити вагу принципово важли-

вої зауваги науковців стосовно специфіки саме емоцій-

них явищ (Чебикін, 2009). Йдеться, по-перше, про ро-

зуміння спільного і розбіжного в «емоційному» і «сми-

словому»: вони описують у психології одне й те саме 

явище, а, відтак вважаються взаємозамінними; водно-

час доречно все ж розуміти, що «смисл» здебільшого 

набуває пояснювального, а «емоційне» – описового ха-

рактеру. По-друге, визнання того науково встановле-

ного факту, що емоційні явища реалізують специфічну 

функцію в процесі задоволення суб’єктом його потреб 

– переживання, що додають «окраси» в образ оточую-

чого самим предметом потреб і тим самим «перетво-

рюючи їх у мотиви» (йдеться, за Вилюнасом,  про про-

відні емоційні переживання або спонукальні), а також 

про ті переживання, які виникають уже за наявністю 

провідних спонук, зароджуючись у процесі внутріш-

ньої або зовнішньої діяльності. Відтак, ці окреслені 

емоційні явища виражають відповідне становлення 

особистості до умов діяльності; вчені ж їх маркують як 

«похідні» (Вилюнас, 1976: 99-112). Взявши до уваги 

конкретизовані вченими зауваги, видається принци-

пово важливим по-новому оцінити той фундаменталь-

ний доробок у цьому плані деяких представників кла-

сичної психології. Йдеться, зокрема, про напрацю-

вання Н. Я. Грота (1879 р.), який спромігся проаналізу-

вати довготривалий досвід дослідників (з давньогрець-

кого періоду аж до ХІХ століття) в аспекті подвійного 

характеру емоційних явищ та недоречності зведення 

реальних емоцій до суб’єктивних емоційних пережи-

вань, а відтак дослідити специфічність емоційного 
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складника, зокрема, у такому складному психологіч-

ному явищі, яким постає психологічне здоров’я особи-

стості. Вважаємо, що означене набуває неабиякого зна-

чення з огляду на наявну серед дослідників позицію 

щодо розуміння емоційного сегмента, зокрема, психіч-

ного (а не психологічного) здоров’я саме студентської 

молоді. У намаганні визначитися у проблемних питан-

нях, пов’язаних із емоційним сегментом психічного, як 

«якісно нової, невимірно- складної системи», ми спи-

рались на науковий доробок О. Прохорова, де катего-

рія «психічний стан» постає у форматі єдності пережи-

вання суб’єкта та його поведінки (вчинків, дій, реак-

цій); до того ж учений, розглядаючи переживання ба-

зовою характеристикою психічного стану, розмежовує 

переживання й емоції та почуття, розглядаючи перше 

значно ширшим за друге (Прохоров, 2011: 60-61), адже 

переживання не обмежується афективною сферою, а 

пов’язане із діяльністю, котра її спонукає, із усім, що 

зумовлюється психологічним досвідом. У зазначеному 

ракурсі конструктивністю вирізняється запропонована 

трьох ланцюжкова система детермінації психічних 

станів («особистість – ситуація – особистісний 

смисл»), оскільки ситуація життєдіяльності розгляда-

ється в якості основної причини, що спонукає психіч-

ний стан, а послуговуючись психологічними термі-

нами, функціональна структура «афект + емоції + по-

чуття» віддзеркалює функцію реактивного регулю-

вання психіки (Прохоров, 2011: с.89; 97). Так, дослід-

ники (Войтенко, Карпенко, Мединська, Миколайчук, 

2012: 4) у психічному здоров’ї сучасного студентства 

вбачають принаймні наступне: цій категорії українсь-

кої молоді (а за встановленими емпіричними даними 

18% з них) притаманні завищені показники саме в роз-

різі підшкал «емоційні психологічні проблеми». До за-

значеного додаємо ще й таке: проблеми студентства, 

що пов’язані із емоційною сферою, дослідники узага-

льнено називають «патопсихологічними симпто-

мами», а деталізуючи результати американських, го-

лландських та німецьких учених, зауважують на най-

ближчих до вищезазначених емпіричні дані відносно 

вже (а не психічного) психологічного здоров’я студе-

нтства (зокрема, констатацію тенденції про те, що ко-

жний третій студент має підстави бути віднесеним до 

групи ризику психологічної дезадаптації). 

У зазначеному ракурсі важко переоцінити дослі-

дження, що проведені представниками зарубіжжя. Так, 

філософським підґрунтям фрайбурзької (баденської) 

наукової школи, як відомо, є проблемне поле достові-

рності у пізнанні (Windelband W., Rickert H.), де кон-

текстом виступають комплекс гуманітарних навчаль-

них дисциплін, адже суть пізнання зводиться до мис-

лення, що й є істинним; йдеться про визнання, зокрема, 

трансформування теорії пізнання в науку про цінності 

і буття («наук про культуру» і «наук про природу») 

[Саннікова, 2018]. Отож про цінності слід говорити ви-

ключно у сенсі значущості – сама особистість здатна 

вільно визначитись у значущості власної емоційності у 

здоров’єзбереженні в психологічній сфері. 

Попри здебільшого прийнятої у психологічній на-

уці позиції про доречність критеріями («мірилами») 

психологічного здоров’я вважати індивідуальні влас-

тивості індивіда, вияв творчих досягнень, його соціа-

льно-психологічну адаптацію, а показниками – здат-

ність до саморозвитку та до реалізації актуальних пот-

реб (Маслоу, 1997; Хорні, 1997 та ін.) із уточненнями 

– наявність глибоких моральних переконань, позити-

вно-активне ставлення до життя та готовність подо-

лати життєві випробування, вияв ініціативи та вміння 

використовувати власні психологічні ракурси, все ж 

доцільною видається диференціація критеріїв психо-

логічного здоров’я в залежності від віку особистості. 

Наприклад, дотично підлітків, вважається доцільним 

критеріями психологічного здоров’я розглядати такі: 

розвиток корисних знань і навичок; адекватне став-

лення до педагогічних впливів і позитивне ставлення 

до навчальної діяльності; наявність позитивно орієнто-

ваних життєвих планів; зовнішня культура поведінки; 

відмова до шкідливих звичок; критичність і самокри-

тичність; здатність відповідним чином оцінювати ото-

чуючих; прояви колективізму; здатність до співчуття, 

емпатії; самоконтроль, самоаналіз та вольові якості. 

Дещо іншою є дослідницька позиція у цьому  плані 

Н. Колотій: виходячи із розведення понять «особистіс-

ний розвиток» і «психологічне здоров’я», дослідниця 

зауважує, по-перше, на доцільності говорити про пси-

хологічне здоров’я дотично лише певного вікового пе-

ріоду – йдеться про відповідний стан індивідуального 

розвитку (наприклад, на підлітковому віковому етапі). 

По-друге, небезпідставно, як нам видається, дослід-

ниця намагається пояснити межі психологічних знань 

про психологічне здоров’я, з одного боку, в контексті 

конструкту «особистість» (зокрема, стверджуючи про 

цілісність та інтегрованість, самість та повну самобут-

ність особистості), а з іншого – конкретизуючи вияви 

психологічного здоров’я (творчі досягнення, ясне 

сприйняття дійсності, сталу ієрархію цінностей, емо-

ційне благополуччя, ефективна соціальна взаємодія, 

установка на повноцінне життя). Ми поділяємо автор-

ську позицію і про те, що феноменологія психологіч-

ного здоров’я лежить у площині об’єктивного і 

суб’єктивного благополуччя, а не ступеня «нормально-

сті-хворобливості» індивіда. 

Дійсно, об’єктивне благополуччя репрезентує ма-

ркери психологічного здоров’я з точки зору її здатно-

сті взаємодіяти із соціуму, а суб’єктивне – внутрішнім 

станом, що віддзеркалює гармонію та задоволеність 

собою, відчуттям комфорту, схвальністю відносно 

того, що відбувається у найближчому оточенні, у на-

вколишньому світі. Отож, на відміну від критеріаль-

ного підходу інших науковців стосовно психологіч-

ного здоров’я саме підлітків дослідницею стверджу-

ється про такі критерії: індивідуально-психологічні 

особливості індивіда підліткового вікового періоду; 

здатність до саморозвитку; соціально-психологічна 

адаптація; реалізація соціальних потреб – в отриманні 
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знань, випробуванні й реалізації здібностей, самоусві-

домленні, самореалізації, пізнанні світу дорослих та 

способу спілкування з оточуючими, в реалізації трудо-

вих навичок та професійному самовизначенні. 

Принагідно зауважимо на доцільності розши-

рення сталих наукових уявлень саме відносно емоцій-

ної сфери особистості, адже ж, з одного боку вже вста-

новлена (Чебикін, 2009) важливість кількісно-якісних 

характеристик в особистісних змінах, а з іншого – на-

голошується на актуалізації необхідності у дослі-

дженні «найглибиннішого моменту психічного» – емо-

ційній готовності до «самостворення», ще й відобра-

ження динаміки становлення особистості до власних 

психічних явищ «як закріплення цілісності» й водно-

час «змін у психічному відображенні зв’язків особис-

тості зі світом, … її відгуки» на свої власні емоції, по-

чуття (Кириленко, 2018: 27). 

Отож у площині загальновизнаного науковцями 

виключного значення психологічного здоров’я як осо-

бистісної властивості, що маркується через найваго-

міші, ключові й наскрізні параметри особистості на 

будь-якому етапі її життєвого шляху, ще й досі не скла-

лось теорії психологічного здоров’я. Не сформовано 

академічною наукою й загальноприйнятне судження 

щодо системоутворювального явища у структурі пси-

хологічного здоров’я як складного особистісного утво-

рення, де емоційна нечутливість здебільшого визна-

ється показником низького рівня вияву. Можна конс-

татувати, що і вітчизняні, і зарубіжні науковці, які ви-

вчають певні аспекти психологічного здоров’я саме 

студентства схильні вважати суб’єктивне благопо-

луччя – базовою ознакою психологічного здоров’я. 

Саме такий ракурс посідає домінуючий акцент й в ем-

піричних психологічних дослідженнях із окресленої 

проблематики. Так, привертає увагу дослідження, що 

мало на меті проаналізувати опубліковані і представ-

лені в базі даних (ERIC, Psycinfo, Scopus) окремі ре-

зультати емпіричного вивчення корелятів щодо акаде-

мічного робочого середовища викладачів університе-

тів і коледжів, студентів та ресурсів (Sabagh, Hall, Sa-

royan, 2018). Така позиція збігається із «формулою 

суб’єктивного благополуччя», що деталізована у дос-

лідженнях інших науковців (Прохоров, 2011: 609). Це 

уможливлює прогнозування шляхів досягнення та ре-

комендацій щодо підтримки і укріплення, а також ана-

лізу можливих способів корекції психологічного  бла-

гополуччя особистості. 

Зазначене дослідження, на наше переконання, 

складає підвищений інтерес, не лише в контексті окре-

слення чинників, що сприяють суб’єктивному благо-

получчю як студентів, так і викладачів у закладах ви-

щої освіти. До речі, тут стверджується про конфлікт 

цінностей суб’єктів освіти, нестачу соціальної підтри-

мки, про стресові фактори та депресію як вияв недос-

коналого психологічного здоров’я особистості. Не 

менш цікавою, нам видається, ще й встановлена в озна-

ченому вище дослідженні палітра тих змін, що відбу-

лися у закладах вищої освіти впродовж останніх деся-

тиліть – масовість, інтерналізація, зростаючі вимоги 

виключно до якісної освіти та кількості досліджень у 

середовищах, де відбувається підвищена конкуренція 

за студентів, викладачів, ресурси. Якщо ж розглядати 

юнацький вік (18-23 роки), що припадає за Е. Еріксо-

ном (Еріксон, 1997) на п’яту стадію розвитку особис-

тості, де криза юнацького віку є нормативною, оскі-

льки відбувається тривалий пошук особистістю самої 

себе (що має віддзеркаленням і специфіку стосунків із 

оточуючими), тому стає зрозумілим на скільки поси-

люється актуальність комплексного вивчення психо-

логічного здоров’я сучасного студентства, котрому 

притаманні емоційні вибухи, емоційна напруга, трав-

муючи переживання, які детерміновані своєрідністю 

сучасного простору життєдіяльності особистості. 

Студіювання питання про емоційну сферу в ці-

лому зумовлює підвищений інтерес до доробку тих на-

уковців, які в ній розрізняють певні вектори (Кириле-

нко, 2018: 28-29). Йдеться про доречність при вивченні 

емоційної сфери психіки особистості утримувати у 

колі дослідницької уваги такі вектори: 1) самоство-

рення емоцій та почуттів (емоційний обмін); 2) мода-

льність, інтенсивність емоційних переживань тобто рі-

вневий вияв; 3) емоційна готовність особистості до 

змін (емоційні можливості, емоційний досвід); 4) емо-

ційне самопізнання (емоційний інтелект, емоційна 

компетентність як здатність особистості); 5) духовні 

переживання (на кшталт – милосердя, чуйність, любов, 

прощення). При цьому, слід також враховувати, що є 

переконливі дані в пізнанні емоційної саморегуляції, 

емоційної стійкості, емоційної зрілості (Чебикін, 1995; 

1999; 2009). Окреслене вище спрямовує процес ви-

вчення емоційної сфери особистості взагалі та абриси 

площини і змістове наповнення цієї сфери дотично 

студентства. 

Принагідно маємо зазначити, що вчені, які систе-

мно вивчають проблематику суб’єкта в психологічній 

науці (Карпенко, 2012 та ін.) та структурну своєрід-

ність особистості у зв’язку із уточненням своєрідність 

емоційності (Саннікова, 2018), єдині у висновку про 

визнання певної умоглядності. Останню, конкретизує 

О. П. Саннікова у такий спосіб : «немає єдиної загаль-

новизнаної структури особистості, як і немає єдиного 

загальновизнаного її визначення, а існують різні конс-

трукти, що об’єднані цим терміном, та утримують во-

дночас прикладну методологію вивчення особистості 

із позиції конкретної концепції» (Саннікова, 2018: 

167). 

З урахуванням окресленої зауваги стає зрозумі-

лою першопричинність тієї обставини про те, що досі 

не сформувалася конструктивна концепція психологі-

чного здоров’я особистості. Натомість накопичений 

науковий фонд дозволяє припустити, що відмінності у 

рівнях розвитку означеної властивості особистості від-

дзеркалюються на своєрідності емоційного складника 

психологічного її здоров’я та чисельності виявів у жит-

тєвих ситуаціях. Приріст позитивних характеристик 
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здоров’я у психологічній сфері є залежним від «психо-

логічного дозрівання» особистості та спеціального ро-

звивального впливу впродовж особистісно-професій-

ного становлення на етапі університетської освіти. Ва-

жливим у цьому зв’язку видається усвідомлення студе-

нтством на рівні значущості психологічного здоров’я 

(зокрема, емоційної його складової) для життєвого ус-

піху.  

Вивчення і узагальнення наукового доробку вче-

них, які досліджують емоційний світ особистості, за-

свідчує, по-перше, про доречність розрізняти такий 

світ у розрізі її емоційної типології (емоційна, сенти-

ментальна, пристрасна). Отож, визнано, що процес ро-

звитку особистості, по суті, є процесом розвитку її по-

чуттів. І тут важливо, щоб йшлося здебільшого про ку-

льтуру вияву власних переживань, а не їх стримання. 

Адже ж досвід переконує: якщо накопичуються невід-

редаговані емоції, то з великим ступенем вірогідності 

можна прогнозувати дезорганізацію діяльності особи-

стості у несподіваних для неї життєвих ситуаціях. А це, 

звісно, позначається на її психологічному здоров’ї. 

По-друге, про доречність за станом розвитку емо-

ційної сфери (зокрема, з урахуванням її емоційної 

спрямованості) сегментами розрізняти романтичні, 

альтруїстичні, гностичні, акізитивні, комунікативні й 

естетичні емоції та почуття. При цьому вважається ва-

жливим брати до уваги вірогідність існування особис-

тостей із нерозвинутою емоційною сферою, котрі 

сприяють оточуючий світ як ворожий, виявляючи 

«безсовісну позицію». 

По-третє, загальновизнаним серед психологів є 

наявність у кожної людини саме власного «емоційного 

репертуару»; до того ж упродовж життєвого шляху у 

неї домінують різні емоційні стани (на кшталт – підне-

сення, пригнічення, збудження тощо), хоча доцільно 

вважати таку форму емоцій як настрій здебільшого по-

казником темпераменту особистості. 

З урахуванням навіть вищезазначеного вже ство-

рюється можливість для окреслення принаймні двох 

зауваг: емоційний складник такого багато параметрич-

ного явища, яким постає психологічне здоров’я, право-

мірно осмисляти в якості одного з важливих; збере-

ження й оптимізація психологічного здоров’я особис-

тості, зокрема, на віковому етапі дорослішання, умож-

ливлюються виключно за умови врахування емоційно-

особистісних його особливостей. Відтак актуалізу-

ється питання щодо характеристики емоційних ознак 

психологічного здоров’я особистості, а також тих ба-

зових із їх сукупності, які властиві стану здоров’я саме 

студентству в психологічній сфері. 

Обговорення  
У пошуках наукового обґрунтованих методологі-

чних орієнтирів нашої позиції визначального значення 

набула модель емоційної зрілості студентів як певна 

основа дослідження емоційної детермінації психологі-

чного здоров’я особистості. Так, у контексті теорії 

А. Маслоу, важливим критерієм «здорового розвитку 

особистості» є емоційна зрілість; за К. Роджерсом, «по-

вноцінна функціонуюча особистість» (тобто – психо-

логічно здорова) має одним із виявів – відкритість до 

переживань [Хьелл, Зиглер, 1997]. Згідно ж позиції 

І. Андрєєвої, останнє, забезпечуючи психологічне здо-

ров’я, віддзеркалює здатність розуміти власні почуття, 

що передбачає, з одного боку, уміння занурюватися у 

власний емоційний стан, аналізувати його задля прий-

няття рішення з огляду на власні потреби та життєву 

ситуацію; з іншого ж – набуттям емоційної стійкості 

[Андреева, 2009]. 

Є не менш цінним схарактеризовані рівні особис-

тісного розвитку, на які системно впливає емоційність 

(формально-динамічний, змістово-особистісний, соці-

ально-імперативний), та психологічний зміст укладе-

ний в зони перетину між рівнями у контексті контину-

ально-ієрархічній моделі особистості (Саннікова, 

2018: 167-168).  

Психологічне здоров’я особистості пов’язане з 

психологічною її ресурсністю. Нажаль, емоційна не-

стриманість (проявами якої виступають або емоційне 

усамітнення або насилля) констатує емпатійну неосві-

ченість – рису, що «найбільш точно характеризує циві-

лізацію ХХІ століття» (Степанов, 2006) і що збіднює 

ресурси здоров’я особистості в психологічній сфері. 

Отож, на перший план постають стрес захисні фак-

тори, які впливають на суто емоційні властивості осо-

бистості – емоційну стійкість, емоційно розумну пове-

дінку, емоційне реагування, здатність нормалізувати 

власні емоції та емоційну реакцію іншого, здібності до 

невербального вираження емоцій тощо. Як зберегти 

багатотривалість емоційної складової психологічного 

здоров’я особистості у період дорослішання? Вчені у 

пошуках відповіді на це питання звертаються до різних 

базових явищ: емоційної саморегуляції, емоційної 

стійкості, емоційної зрілості (Чебикін, 1995; 1999; 

2009), емоційної розумності, емоційної чуйності і чут-

ливості емоційного інтелекту та ін. Низка вчених (Ві-

люнас, 1976 та ін.) звертаються до проблематики емо-

ційної регуляції. У контексті розробленої О. Я. Чебикі-

ним теорії і методики емоційної регуляції процесу 

учіння закцентовано на емоційно-мотиваційному ком-

поненті. Йдеться, зокрема, про таке: зовнішню мотива-

цію (де емоції відображають ступінь співвідношень 

між діями, які вчиняє особистість заради реалізації мо-

тиву), що фіксує домінуючу роль емоцій; внутрішню 

мотивацію (коли мотив співпадає з метою) й емоції ма-

ють вибірковий характер; про найбільш типові емоціо-

генні ефекти, якими володіють співпереживання 

суб’єктами учіння «хвилювання» з моменту засвоєння 

навчального матеріалу (Чебикін, 1999: 14).  Отож, уче-

ний апелює до думки С. Л. Рубінштейна про дореч-

ність маркування означеного «моменту» – «внутріш-

нім прийняттям» особистістю знань, що позначається 

на віднайдені «відклику і опорної точки в переживан-

нях». Відтак, йдеться про «цілеспрямовану задіяність 

сфери почуттів у процес засвоєння знань» (Чебикін, 
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1999: 155) із реалізацією прихованих можливостей 

емоційної сфери особистості, зокрема, студента. 

У вищеокресленій площині видається за можливе 

по-новому оцінити актуальність зауваги Публіуса Си-

руса (І століття до н.е.) про те, наскільки важливо 

управляти своїми емоціями – «інакше твої емоції бу-

дуть керувати тобою»; адже ж акцентується на «само-

сті», яка перебуває в самій системі «налагодження по-

рядку». 

Висновки  

В результаті аналізу напрацювань дослідників 

щодо наукового статусу понять «психічне здоров’я» і 

«психологічне здоров’я» створюється можливість тра-

ктувати їх у такий спосіб: психічне здоров’я віддзерка-

лює міру здатності особистості бути активним і авто-

номним суб’єктом власної життєдіяльності; якщо осо-

бистість відкрита до співпраці, легко може впоратися 

із життєвими негараздами, вона особистісно зростає, 

то йдеться про здорову особистість у психологічній 

сфері. До психологічних характеристик сучасного сту-

дента, які формують його здатність враховувати емо-

ційно-особистісну складову психологічного здоров’я, 

доцільно відносити прагнення встановлювати емоційні 

відносини з оточуючими, потребу в інших, почуття 

«прихильності» та «приєднання»; емоційну стресо-

стійкість та здатність до самодетермінації в умовах не-

визначеності. З метою підвищення рівня здатності сту-

дентської молоді до точної вербалізації емоцій і по-

чуттів, саморегуляції психоемоційних станів та поведі-

нки важливо стимулювання мотивів емоційної стійко-

сті. 

Виходячи з узагальнення теоретичних надбань, 

умовно можна виділити певні тенденції, які потребу-

ють поглибленого пізнання емоційних особливостей 

психічного здоров’я. До останніх слід віднести такі 

специфічні емоційні особливості, які можуть прямо та 

опосередковано як впливати на психічне здоров’я, так 

й його характеризувати, а саме: тривога, емоційна са-

морегуляція, емоційна зрілість, емоційна стійкість та 

інші. Що торкається теоретико-методологічної плат-

форми пізнання емоційних особливостей психічного 

здоров'я, то в сучасній як в загальній, так і клінічній 

психології, маються досить ґрунтовні підходи, які пот-

ребують системного переосмислення в аспекті заявле-

ної мети.   
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EMOTIONAL AND PERSONAL FEATURES OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A STUDENT IN 

PSYCHOLOGICAL DISCOURSE 

The article deals with some problematic issues related to the phenomenology of personality health in the psycho-

logical sphere: the positions of researchers regarding psychological health as a vital value of the individual, as a fact and 

a subject of psychological knowledge, as norms and sphere of subject`s self-preservation of the educational and profes-

sional activities are analyzed. The results of analytical work, based on the scientific fund, which contains the researchers' 

work on the peculiarities of the emotional sphere of personality and generalization of the data of empirical research, aimed 

at finding out "emotional psychological problems of modern student youth", are considered. The basic parameters are 

defined in the context of which the constructivity of the continued and hierarchical model of personality is marked, which 

considers its structure in the context of formal and dynamic, informative and personal, social and imperative levels and 

control blocks, represented by the zones of intersection of the indicated levels. The article substantiates the position that 

in the search for theoretical and methodological guidelines of scientific ideas about the emotional component of psycho-

logical health of the student, it is advisable to take into account established by scientists tendencies of the personality's 

transition from biological to sociocultural development, determinism of emotional features of psychological health of the 

individual by social factors and biological matters, the constructivism of comprehension of emotionality in the context of 

the personality's macrostructure in the sphere of the continued and hierarchical scientific approach. 

Keywords: psychological health, emotional component of student’s psychological health, emotionality, continued 

and hierarchical model, emotional self-regulation. 
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