
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема номеру:  

«ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я» 

 

Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) відзначається 

у світі з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я 

(World Federation for Mental Health), з метою підвищення інформованості 

населення щодо проблем психічного здоров'я і способів його зміцнення, а 

також профілактики і лікування психічних розладів. 

До цього Дня, що відзначається щорічно 10 жовтня, видаються тематичні 

журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення в 

урядові структури і органи охорони здоров'я, що закликають взяти участь в 

міжнародному русі. 

Психічне здоров'я є невід'ємною частиною і найважливішим компонентом 

здоров'я. Воно визначається як стан благополуччя, при якому кожна людина 

може реалізувати свої здібності і власний потенціал, протистояти звичайним 

життєвим стресів, продуктивно і плідно працювати і робити внесок в життя 

своєї спільноти. В цьому позитивному сенсі психічне здоров'я є основою 

благополуччя кожної людини і ефективного функціонування всього 

співтовариства. 

 
 



Міф: Люди, які мають психічні розлади є 

«психами», «неадекватами», вони небезпечні, їх 

потрібно ізолювати від суспільства 

Правда: У більшості випадків поведінка 

людей, які мають психічні розлади, мало чим 

відрізняються від загальноприйнятої 
Поняття «психічний розлад» містить широкий діапазон 

порушень – тривожні розлади, обсесивно-компульсивний 

розлад, залежності, розлади особистості, біполярний 

розлад, шизофренія, деменції та інші. Згідно з 

дослідженнями, у будь-який час на планеті 1 з 10 людей 

страждає на депресію або тривожний розлад, а кожен 

сотий хворіє на шизофренію. 

У більшості випадків поведінка людей, які мають психічні розлади, мало чим відрізняються. 

Вони намагаються вести нормальний спосіб життя, працювати, займатися улюбленими справами, 

але вони дуже страждають від незвичних відчуттів, думок чи емоцій, що не дозволяє їм повноцінно 

функціонувати, а стигма, яка оточує тему психічних порушень, стає на перешкоді звертанню за 

допомогою. 

Міф: Психічні розлади не виникають у дітей та підлітків. Усі ознаки, які 

можуть бути у них – це лише «особливості віку, вони їх переростуть» 

Правда: Щонайменше одна дитина з п’яти має періодичні проблеми з 

психічним здоров’ям 
70-75% психічних розладів починаються в дитячому чи підлітковому віці – депресія, тривожні 

розлади, розлади харчової поведінки тощо. 

Міф: Депресія - це ознака ліні, поганого характеру та небажання щось робити 

Правда: Депресія зумовлена порушенням хімічних процесів у мозку 
Численні дослідження доводять, що депресія не має нічого спільного з лінню чи слабкістю 

характеру. Це стан, який зумовлений порушенням хімічних процесів у мозку та змінами у його 

функціонуванні. Психотерапія або медикаментозне лікування, а найкраще поєднання обох видів 

допомоги, сприяють одужанню. 

 Міф: Залежність (алкогольна, наркотична) – це вибір людини, її спосіб життя, 

який свідчить про відсутність сили волі 

Правда: Залежність – це складний феномен, який охоплює багато чинників 
Залежність або аддикція – це складний феномен, який охоплює багато чинників, серед яких 

генетичні передумови, особливості середовища чи соціального оточення, в якому росте та проживає 

людина, навички справлятися зі стресами, а також наявність інших психічних розладів, наприклад, 

депресії. Подолання залежностей потребує комплексних втручань та багатопрофільної допомоги. 

 Міф: Усі люди, які хворіють на психічні розлади, є агресивними та 

небезпечними 

Правда: Дуже мало людей, які мають психічні розлади скоюють насильницькі 

правопорушення 
Дуже мало людей, які мають психічні розлади скоюють насильницькі правопорушення, у 

порівнянні з особами, які не мають психічних розладів. Частіше, про що менше говориться в 

масмедіях, люди з психічними розладами є жертвами правопорушень або насильницької поведінки. 

Найчастіше це спостерігається в закритих інституціях – психіатричні лікарні, будинки-інтернати. 

 Міф: Людям з психічними розладами ніколи не стане краще, їх неможливо 

вилікувати 

Правда: У наш час лікування психічних розладів є набагато кращим у 

порівнянні з попередніми десятиліттями 
Дослідники та фахівці постійно розробляють нові методи та можливості лікування. Широкий 

спектр психофармакологічних препаратів, методів психотерапевтичних втручань, організації служб 

допомоги та послуг значно розширюють можливості одужання. 



ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ 

ЗДОРОВ’Я:  

ТОП ПОРАД ВІД 

ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ ВРЯТУЮТЬ 

ВАШЕ ЖИТТЯ 
 

 

Всі ми час від часу відчуваємо себе пригніченими чи маємо якісь проблеми з 

ментальним здоров’ям. 

Вчені назвали декілька корисних повсякденних звичок, які допоможуть зберегти 

розум здоровим і дати відчуття щастя. Деякі з них можуть здатися дивними, але 

дієвими. Принаймні, у цьому впевнені психологи. 

Гуляйте з високо піднятою головою 
Високо піднята голова і плечі, а також рівна спина допоможуть відчути гарний 

настрій. Якщо ви ходите сутулячись, то ви з більшою ймовірністю зосередитеся на 

негативному, а не на позитивному. 

Не фотографуйте все підряд 

Якщо ви хочете сфотографувати свій обід або захід сонця для соцмережі, 

переконайтеся, що ви зосереджені на своєму житті, а не на чужих оцінках. 

Тренуйтеся 
Тренування три рази на тиждень знижує ризик депресії на 19%. Дослідники 

виявили, що активні люди менше схильні до депресії, а люди з депресією менш 

схильні бути активними. 

Не відкладайте «на потім» 

Чим довше ви відкладаєте завдання або роботу, тим більше вас це нервує. 

Відпустіть стрес, слухаючи музику або роблячи вправи, а потім вирішуйте завдання. 

Покиньте токсичні відносини 
Негативно вплинути на самооцінку можуть і відносини з кимось, хто постійно 

принижує вас. Такі стосунки можуть зробити вас тривожними і потенційно 

пригніченими. Прислухайтеся до занепокоєнь ваших друзів і родичів про вашого 

партнера. Якщо вони є, то вам варто подумати про такі образливі відносинах. 

Більше спіть 
Ваше тіло не може функціонувати належним чином, якщо ви недостатньо спите. 

Залиште час для себе 
Розриваючись між друзями, родиною та роботою, а також намагаючись всіх 

зробити щасливими, ви можете забути про себе. Залиште собі трохи часу, щоб бути 

на самоті і зробити щось для себе, так як це допомагає уникнути занепокоєння і 

депресії. 

Відпочиньте від гаджетів 
Смартфони, планшети і ноутбуки можуть впливати на наші мізки, і, якщо ви ніколи 

не відпочиваєте від них, ви не будете здоровими. Приймайте міні-цифрову 

детоксикацію щотижня, навіть на півдня або декілька годин. 

Покиньте режим багатозадачності 

Поїдання обіду під час відправки електронних листів може здатися не надто 

небезпечним, але, як виявилося, багатозадачність робить нас більш напруженими. 

Натомість зосередьтеся на тому, що ви робите, і що відбувається навколо вас. 



13 РЕЧЕЙ, ЯКІ ВАРТО УНИКАТИ 

БАТЬКАМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ 

ВИХОВУВАТИ ПСИХОЛОГІЧНО 

СИЛЬНУ ЛЮДИНУ 

Психотерапевтка Еммі Морен, 

авторка книги "13 речей, як не роблять 

ментально сильні батьки" розповідає, 

чого варто уникати, якщо ви хочете 

виховати здорову з психологічної точки зору дитину. 

1. Сприяти ментальності жертви. 

Відмови, невдачі та несправедливість – це частина життя. Навчіть 

дитину, що навіть у сумних ситуаціях можна робити позитивні речі. 

2. Бути батьками з відчуттям провини. 

Мати комплекс провини вчить дітей тому, що провина – те, чого не 

можна витримати.  

3. Робити з дитини центр Всесвіту. 

Якщо ваше життя обертається навколо дітей, вони виростуть з 

думкою, що всі мають слугувати їм. 

Сконцентровані на собі дорослі не підуть далеко в житті. Направте 

дітей на те, що вони можуть запропонувати світу, а не отримати від нього 

4. Дозволяти страху впливати на вибір. 

Якщо помістити дітей у комфортну бульбашку, це може врятувати 

батьків від тривоги, але це може навчити дітей, що страху варто уникати 

будь-якою ціною. 

Навчіть дітей, що найкращий метод побороти страх, – піти йому на 

зустріч. Так виростають сміливі люди, які не бояться вийти з зони свого 

комфорту. 

5. Наділяти дітей владою, до якої вони не готові. 

Якщо дитина вирішує, що родина буде їсти на вечерю або куди вона 

поїде у відпустку, батьки надають їй владу, до якої дитина не готова з 

точки зору розвитку. 

Коли ви ставитесь до дитини як до боса або дорослого, ви знижуєте її 

шанси бути ментально сильною особистістю. 

Варто навчити дитину виконувати накази, слухати та робити те, що 

вона не хоче. Дозволяйте дітям приймати прості рішення та зберігайте 

чітку сімейну ієрархію. 

6. Очікувати ідеальність. 

Це нормально, бажати, щоб ваші діти були успішними. Але прагнення 

ідеалу може мати негативні наслідки. 

Вчить дітей, що помилятись – це нормально. Вони не мають бути 

відмінниками у всьому.  



Самооцінка дітей, які намагаються бути кращою версією себе, а не 

кращими в усьому, не так залежить від думки інших людей. 

7. Дозволяти дітям уникати відповідальності. 

Це може бути дуже спокусливим – звільнити дитину від хатніх 

обов’язків. 

Ми хочемо, щоб у дітей було безтурботне дитинство. Але діти, які 

виконують обов’язки, що підходять до їхнього віку, не є 

перенавантаженими. 

Вони розвивають необхідну для дорослого життя ментальну 

витривалість. 

8."Прикривати" дітей від болю. 

Сум та тривога – це частини нашого життя. І якщо дозволяти дітям 

переживати такий досвід, то це допоможе їм краще впоратись з ним й 

надалі. Підтримуйте своїх дітей у скрутні моменти, щоб вони розуміли, 

що зможуть пережити життєві труднощі. 

9. Відчувати себе відповідальним за емоції дітей. 

Поступово вчить дітей самостійно контролювати власні емоції. 

Важливо, щоб вони не розраховували суто на інших людей, щоб 

заспокоїтись. 

10. Не давати дітям робити помилки. 

Виправляти домашнє завдання, перевіряти, чи все запаковано до 

школи та постійно нагадувати дітям про обов’язки – це не те, що піде їм 

на користь. 

Мати справу з природними наслідками власних помилок – це 

найкращий можливий вчитель. Дозволяйте дітям помилятись. Це 

допоможе їм вирости сильними та мудрими. 

11. Плутати дисципліну з покаранням. 

Покарання означає, що діти мають страждати за власні проступки. 

Дисципліна – це про те, як бути ефективним в майбутньому. За 

допомогою особистого досвіду навчайте дітей самодисципліні. 

12. Шукати легкі шляхи розв'язання проблеми, щоб уникнути 

дискомфорту. 

Піддатись на примхи дитини – це легкий шлях прямо зараз. Але в 

майбутньому це може випрацювати у дитини нездорові звички. Вчить 

дітей, що вони достатньо сильні, щоб не здаватись та продовжувати 

справу, навіть, якщо не хочеться. 

13. Втрачати фокус на цінностях. 

Дуже легко зосередитись на буденних 

дрібницях та втратити загальну картину. 

Переконайтесь, що ваші життєві пріоритети 

збігаються з вашими цінностями. Це навчить 

дітей жити повноцінним життям. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Такий варіант вказує на романтичність і мрійливість людини. Ви не 

відрізняєтеся товариськістю, і замість гучних вечірок, віддаєте перевагу 

тихі сімейні вечори. Ви не прагнете до слави і великих грошей, а 

знаходите задоволення в самих звичайних речах. 

2. У пріоритеті у такої людини знаходяться сімейні цінності. Він мріє 

про великий родовий маєток, де під одним дахом зможуть жити кілька 

поколінь. Така людина звикла піклуватися про близьких людей. Він 

відрізняється надійністю, врівноваженістю і працьовитістю. 

3. Це вибір авантюрного людини. Ви не прагнете до домашнього 

затишку, а намагаєтеся отримати більше нових вражень. Цей будинок 

подобається людям, які хочуть подорожувати, і не переживають з 

приводу грошей і комфорту. 

4. Такий вибір говорить про твердий і жорсткий характер. Ви рідко 

прислухаєтеся до порад, і абсолютно не переживаєте з приводу 

громадської думки. Вас складно переконати, а тим більше змусити щось 

зробити, якщо не хочеться. 

5. Це вибір креативної особистості. Ви творча людина, яка мислить 

нестандартно, цінує рідкісні і незвичайні речі. При цьому для вас не на 

останньому місці стоїть комфорт, і сучасні технології. 

6. Цей варіант відповіді дають люди, які прагнуть до розкоші. Ви 

хочете жити на широку ногу, але мало чого робите для цього. Ви не 

звикли багато працювати, а хочете отримати всі блага просто так. Такі 

люди по натурі непостійні, і мають мінливим настроєм 

ЦІКАВО ТА КОРИСО  

ОБЕРІТЬ БУДИНОК ЯКИЙ ВАМ 

ПОДОБАЄТЬСЯ, І ДІЗНАЙТЕСЬ ЩО ВІН ПРО 

ВАС РОЗАПОВІСТЬ 


