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Постановка проблеми. Стресові умови людської жит-
тєдіяльності за яких психічний розлад і страждання стає 
швидше правилом, аніж винятком в житті сучасної людини 
вимагають переосмислення термінальних цінностей, зокре-
ма цінності психічного здоров'я. Усвідомлення поширеності 
психічних проблем та розладів вимагає від індивіда ретель-
ного ставлення до свого психічного здоров'я, високої культу-
ри саногенної поведінки.

На жаль, у нашому суспільстві намагання подбати про 
власне психічне благополуччя не завжди є результативними, 
такими, що узгоджуються з фаховим поняттям психологіч-
ної допомоги та самодопомоги. За останні десятиліття звісно 
зріс інтерес до психологічних знань, зокрема в галузі побу-
дови людських стосунків, емоційної саморегуляції чи патоп-
сихології. Зростає і кількість осіб, які мали результативний 
досвід звернення за професійною психологічною допомогою. 
Проте такі особи залишаються у меншості, назагал фахова 
психологічна допомога залишається стигматизованим по-
няттям, а самодопомога часто зводиться до неадаптивних 
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регуляторних методів: зловживань психоактивними речови-
нами, звернень до так званих «кухонних терапевтів» - друзів 
чи поширювачів парапсихологічних послуг, що лише погір-
шують проблеми, чи хроніфікують їх, сприяють загостренню 
криз, затяжних конфліктів, деградації, низькій якості життя 
загалом.

Натомість фундаментальні та прикладні розробки в галу-
зі професійної психології за багато десятиліть нагромадили 
достатньо знань, що допомагають людині розуміти свій орга-
нізм і психіку, зокрема розуміти те, як підтримувати здоро-
вий стан органів і систем та розширювати межі особистісного 
та духовного розвитку. Вміння користуватись цим надбан-
ням є свідченням психологічної культури чи культури пси-
хічного здоров'я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психічне 
здоров'я, згідно з визначенням Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я [2], це стан благополуччя, при якому людина 
може реалізувати свій власний потенціал, справлятися зі 
звичайними життєвими стресами, продуктивно і плідно пра-
цювати, а також вносити внесок в життя своєї спільноти.

Автор генетико-психологічної теорії особистості С. Д. Мак-
сименко психічне здоров’я трактує «як аспект здоров’я вза-
галі, який підкреслює стан душевного комфорту, відсутність 
патологічних психічних проявів та здатності до ефективної 
діяльності і саморегуляції у відповідності до власних (від-
рефлексованих) цілей і інтересів людини» [5, с.267].  

У роботах С. Л. Рубінштейна, Л. І. Божович, І. С. Кона, І. І. 
Чеснокова, В. В. Столина переконливо показано, що важли-
вим аспектом психічного здоров'я є високий рівень самосвідо-
мості, рефлексивності та саморегуляції. Самосвідомість, що 
бере безпосередню участь у регуляції поведінки й діяльності 
є важливою умовою особистісного благополуччя, впливає на 
розвиток якостей особистості і т. д. Завдяки рефлексивному 
механізму людина переходить на нові рівні розвитку.

На думку І. С. Дьякова, такі компоненти, як знання себе 
і знання інших, самооцінка й оцінка оточення, уміння керу-
вати своєю поведінкою і діяльністю, будувати взаємини з ін-
шими людьми, їх гармонійне поєднання визначає психічне 
здоров'я, емоційне благополуччя і продуктивність у соціаль-
ній професійній, сімейній та інших сферах життя людини [4].

Отож, психічне здоров'я визначають з урахуванням на-
явності індивідуальних ресурсів і можливостей людини, її 
здатності до адаптації і розвитку, самоусвідомлення, само-
регуляції, самореалізації та самовдосконалення.
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Звернемося до розгляду сутності культури психічного 
здоров'я особистості. Загалом під культурою здоров'я, згід-
но В. Мосеюка [6], розуміють динамічний стереотип пове-
дінки, що сприяє здоровому способу життя і визначає дбай-
ливе ставлення до здоров'я оточуючих людей (В. Колбанов, 
Т. Берсєнєва), як сукупність валеологічної освіти та валеоло-
гічної діяльності (С. Васильєв), як індивідуальну і соціальну 
якість людини, що проявляється у зацікавленому ставлен-
ні та духовно-практичній діяльності з пізнання, освоєння, 
перетворення та збереження свого здоров'я як особистого 
енергоресурсу успішної життєдіяльності (А. Мітяєва), як час-
тину загальнолюдської культури, яка передбачає знання 
людиною своїх генетичних, фізіологічних і психологічних 
можливостей, методів і засобів контролю щодо збережен-
ня та розвитку свого здоров'я, а також вміння передавати 
здоров'язберігальні знання іншим (Е. Вайнер). 

Узагальнення різних сторін характеристики досліджува-
ного феномену дає підстави трактувати культуру психічно-
го здоров'я як сукупність таких компонентів: усвідомлення 
потреби підтримання та зміцнення особистісних ресурсів 
психіки; потреби отримання необхідних знань щодо профі-
лактики емоційних та особистісних розладів; планування 
своєї життєдіяльності відповідно до принципів збереження 
та збагачення ресурсів психіки, самореалізації та самовдос-
коналення; застосування необхідних знань та умінь щодо 
збереження власного психічного благополуччя та цілеспря-
мованого обмеження чинників ризику його порушення.

Іншими словами – це сукупність компетенцій у розпізна-
ванні власних психологічних (емоційних, особистісних тощо) 
проблем, актуалізації резервів психіки та саморегуляції, за-
стосуванні психологічних знань, адекватних навичок психо-
логічної самодопомоги та культури звернення за психологіч-
ною допомогою до фахівця.

Попри багатосторонню проаналізованість поняття куль-
тури психічного здоров’я актуальність його розгляду збері-
гається на фоні непростих соціальних реалій, нових дистре-
сових чинників.

Також важливим та актуальним залишається питання як 
сприяти підвищенню культури психічного здоров’я зокрема 
методами психотерапевтичного впливу.

Отож, мета статті – здійснити теоретичний аналіз понят-
тя культури психічного здоров’я та його чинників крізь при-
зму не лише сучасних соціальних реалій, але й тенденцій су-
часної психотерапевтичної науки та практики.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спостерігаючи за розвитком психологічної допомоги в су-

часну пост-постмодерну чи метамодерну добу, стаємо свід-
ками інтеграції не лише різних психотерапевтичних пара-
дигм і методів, а й найрізноманітніших напрямків наукової і 
практичної діяльності. Такі галузі науки, як юриспруденція, 
біологія, медицина, фармакологія, політика, комп’ютерні на-
уки та інші щоразу результатами своєї діяльності збагачують 
психотехнологічні ресурси. Прикладом цього може служити 
поява таких наукових галузей практичної діяльності, як до-
судова медіація, психонейроімунологія, психофармакологія, 
що суттєво впливають на покращення методів зцілення з 
орієнтацією на програми самодопомоги.

Щодо методологічних та прикладних тенденцій розвитку 
сучасної психотерапії дослідники, зокрема О. Андрєєв ви-
діляє такі: інтегративні тенденції (тенденція до інтеграції 
психологічної науки та психотерапевтичної практики, до ін-
теграції між собою різноманітних психологічних концепцій 
і напрямів, до інтеграції прийомів різноманітних психоте-
рапевтичних напрямів, до інтеграції в психотерапевтичний 
процес елементів духовних практик), холістичність, проце-
суальність, домінування розвиваючої психотерапії, екологіч-
ність, розгляд духовного компонента психіки, феноменоло-
гічність [1].

В контексті вказаної у статті проблематики формування 
культури психічного здоров’я хотілося б загострити увагу 
саме на екологічності психотерапевтичного впливу. 

Л. П. Гримак стверджує, „людина усе ще переконана у 
тім, що найбільше щастя відкриється їй лише після встанов-
лення повної влади над природою, і... забуває, що не менш 
важливо навчитися в тій же мірі „панувати над собою” як 
частиною тієї ж самої природи” [3]. Сприяння цьому в про-
цесі психотерапевтичних впливів – процесі керування пси-
хічним розвитком людини втілюється на наш погляд у прин-
ципі екологізму. 

Екологізм як філософський напрямок – це спосіб пояснен-
ня стосунку людини і навколишнього середовища природно-
го чи соціального, що сприяє їх взаємному розвитку. Відтак 
екологізм психотерапевтичного впливу розуміємо як спосіб 
розвинути в людині знатність усвідомлювати свої психічні 
процеси, стани та ефективно керувати ними з турботою про 
власне психічне благополуччя та благополуччя інших.

Екологічність психотерапевтичних втручань втілюється 
у низькоградієнтний, малоінвазивних впливах на психіку 
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людини, з опорою на її внутрішні ресурси та розвитку само-
усвідомлення і вмінь користуватися власними ресурсами в 
процесі вирішення проблем. При цьому сприймаючи люди-
ну як найбільшого експерта власного життя, що потребує 
іноді підтримки, а роль терапевта – лише фахівця з доказо-
во ефективних допомагаючих технологій, який намагається 
не нав'язати їх іншому лише скерувати у напрямку до них, 
керуючись принципом «не залишати слідів у житті іншого» 
та «впливати так мало, наскільки це можливо і так багато, 
наскільки це потрібно» [10; 12].

На сьогодні такий принцип лежить в основі низки психо-
терапевтичних модальностей, зокрема в основі третьої хвилі 
когнітивно-поведінкового напряму: майндфулнес орієнтова-
ної когнітивної терапії (З. Сігал, 2002), майндфулнес орієн-
тованого підходу до редукції стресу (Дж. Каббат-Зін, 1990), 
терапії прийняття і відповідальності (С. Хейс, К. Строузал, 
К. Уілсон, 1999), схематерапії (Дж. Йонг, 1990) та системно-
го напряму, зокрема терапії, сконцентрованої на розв'язку 
(І.  К. Берг, С. де Шезар, 1980)), що об'єднує їх усіх.

Аналізуючи окремі методи цих напрямів чи модальнос-
тей, які характеризуються, на наш погляд, високою екологіч-
ністю, слід виокремити метод психологічного інформування, 
або психоедукації, метод керованого відкриття, метод безо-
цінкового усвідомлення, метод пошуку винятків з проблеми 
і формулювання цілей, методи зміцнення ресурсів.

Зокрема, метод психологічного інформування – метод, 
що застосовується у вищезазначених психотерапевтичних 
модальностях з метою підвищення психологічної компетент-
ності клієнта у сфері обговорюваних проблем. Він полягає у 
наданні конкретної, точної й актуальної інформації у фор-
мі пояснень, викладу фактів, що дозволяє розвіяти міфи, 
створює для клієнта простір для активного залучення до ви-
рішення проблем. Цей метод є доказово ефективний і ґрун-
тується на результатах численних досліджень про те, що 
усвідомлене ставлення клієнта до свого психічного захворю-
вання чи психологічної проблеми, позбавлене міфологізації 
зменшує частоту рецидивів на 60-80% [8].

Метод керованого відкриття чи сократівський метод – ме-
тод передачі знань шляхом створення умов для їх засвоєння 
та стимулювання до самостійного пошуку рішень, чи швид-
ше «сягання» по знання з несвідомого, але пережитого та за-
своєного досвіду. Прикладами таких запитань є: «Чи були 
Ви в подібній ситуації раніше?», «Що Ви тоді робили? Як 
Ви з цим впоралися?», «Що Ви знаєте тепер, чого не знали 
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тоді?», «Що б Ви порадили другові, який би опинився у по-
дібних обставинах?». Видатний теоретик і практик в галузі 
когнітивно-поведінкової терапії К. Падескі чітко розмежовує 
процес директивної зміни переконань і кероване відкриття, 
засноване на колаборативному емпіризмі і повазі до клієнта 
та вибору ним напряму руху. «Когнітивний терапевт може 
скеровувати клієнта не знаючи куди той рухається і де зупи-
ниться» [11, с.3], намагаючись лише зрозуміти хід думок клі-
єнта і надані значення та відобразити їх. Це робить клієнта 
більш активним та свідомим.

Метод безоцінкового усвідомлення, чи метод усвідомленої 
присутності – майндфулнес містить низку технік, спрямова-
них на усвідомлення справжнього моменту буття людини, 
того, що зараз відбувається в її внутрішньому або зовнішньо-
му світі, і прагне при цьому до безоцінковості і прийняття, 
стверджує В. Нойфельд [7]. Людина входить в роль добро-
зичливого і зацікавленого спостерігача, яка споглядає вну-
трішні процеси, але не ототожнює себе з ними і не дає їм себе 
поглинути. Ця практика дає можливість свідомо пережити, 
а не пригнічувати негативні думки і почуття. При цьому лю-
дина переконується в їх змінності, відтак негативні почуття 
сприймаються як менш небезпечні, і таким чином зростає 
готовність їх свідомо переживати. Низка прикладних дослі-
джень щодо ефективності даного методу свідчить про його 
позитивний вплив на стресостійкість, психологічну гнуч-
кість, значне зниження ймовірності рецидиву психічного за-
хворювання.

Методи пошуку винятків з проблеми і формулювання ці-
лей, зміцнення ресурсів ґрунтуються на переконаннях, що 
вирішення проблеми може абсолютно не залежати від того, 
як вона розвинулась в минулому, натомість слід заохочують 
клієнтів сконцентруватись на тих рішеннях, які вже вияви-
лись ефективними та на майбутньому, де проблеми можуть 
бути вирішені. Даний метод полягає в сприянні пошуку ре-
алістичних, вимірюваних і досяжних цілей, концентруванні 
на них, на наявних способах вирішення проблем, та на тих 
аспектах, чи сферах життя, на які проблема не має впли-
ву. В цьому він опирається на погляди М. Еріксона про те, 
що люди по своїй суті компетентні, і часто потрібно просто 
змінити точку зору на проблему, щоб вивільнити цю компе-
тентність, ці багаті внутрішні ресурси, адже, як стверджує 
автор «людина приносить з собою не тільки проблему, але і її 
вирішення» [9]. Іноді зміщення фокусу з того, що погано, на 
те, що вже зроблено і що допомагає, з дефіцитів на існуючий 
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потенціал може нагадати клієнтам про наявні у них ресурси 
і розширити сферу їх застосування. 

Отож, усі зазначені методи, які найчастіше застосовують 
в когнітивно-поведінковому та системному напрямках пси-
хотерапії, ґрунтуються на спільних екологічних принципах 
підвищення психологічної компетентності клієнта, актив-
ного його залучення до вирішення проблем, формування 
усвідомленого ставлення до свого психічного здоров’я, спо-
нукання до свідомої та активної перетворювальної участі, чи 
безоцінкового прийняття, що сприяє розвитку стресостійкос-
ті, психологічної гнучкості, зниженню ймовірності рецидиву 
психічного захворювання чи підвищенню культури психіч-
ного здоров’я загалом.

Висновки. Підсумовуючи усе вищезазначене слід наголо-
сити, що зі зростанням патологізуючих впливів на психічне 
здоров’я акцент робиться не на пошуку шляхів зменшення 
патогенних впливів, а на відповідальності індивіда як актив-
ного творця, відповідального за збереження та відновлення 
власного психічного здоров’я. У галузі психотерапії в епо-
ху постмодерну та метамодерну робляться спроби вплину-
ти на ці процеси завдяки підвищенню культури психічного 
здоров’я людини: цінностей та компетенцій у розпізнаванні 
власних психологічних проблем, актуалізації резервів пси-
хіки та саморегуляції, застосуванні психологічних знань, 
адекватних навичок психологічної самодопомоги та куль-
тури звернення за психологічною допомогою. Даний вплив 
може бути найбільш ефективний за умови дотримання прин-
ципу психотерапевтичного екологізму. Це цілісний погляд 
на можливі наслідки психологічного втручання для особис-
тості, який передбачає не особистісну інвазію, вторгнення, 
готові рецепти, а процес спільного пізнання, взаємовпливу 
та взаємообумовлення. Такими принципами керуються біль-
шість сучасних психотерапевтичних модальностей, зокрема 
когнітивно-поведінкова та системна терапія, застосовуючи 
методи психоедукації, керованого відкриття, безоцінково-
го усвідомлення, акцентуванні на ресурсах, безпроблемних 
сферах життя та цілях. Завдяки застосуванню цих методів 
зростає стресостійкість, психологічна гнучкість, ефектив-
ність саморегуляції, знижується ймовірність рецидиву за-
хворювань.

Отож, на нашу думку, екологічність психотерапевтичної 
допомоги на сьогоднішньому етапі суспільного розвитку має 
виступати домінантою у спрямуванні психотерапевтичної 
взаємодії, сприяючи розвитку культури психічного здоров’я. 
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