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Клінічна психологія як галузь психології яка займається 

вивченням психологічних аспектів здоров'я та хвороби, 

особливостей впливу психологічних чинників на стан здоров'я 

та перебіг захворювання, особливостей індивідуального 

реагування на хворобливі стани, розробкою 

психопрофілактичних та реабілітаційних заходів

У повсякденному житті здорова людина не фіксує свою увагу на власному здорові, тіло 

нагадує про себе у критичних ситуаціях, у передхворобливому стані, у хворобі, на етапах 

виздоровлення, тощо.



Зростання цінності здоров’я у сучасному суспільстві формують запит 

практики, що у свою чергу вимагає глибших емпіричних досліджень та 

теоретичних узагальнень феномену здоров’я саме з психологічного 

ракурсу.

Криза сучасної лікувальної практики виводить на новий рівень розуміння значення 

психології хворого на етапах профілактики, лікування, реабілітації.  Розуміння 

хвороби не завжди дозволяє знайти способи відновити здоров’я, а дослідження 

концепцій здоров’я задає новий поштовх до формування поведінки людини у 

відношенні до свого тіла.



Вчені ставлення людини до хвороби і здоров’я розглядають її через призму теорії 

відношень Мясищева (1960), де система відношень виступає у якості головної 

характеристики особистості, а саме ставлення розуміється як індивідуальний 

свідомий, вибірковий психологічний зв'язок людини з різними сторонами 

дійсності, який має відображення на когнітивному (інтелектуальному), 

емоційному і поведінковому рівнях - в уявленнях, переживаннях, діях. 

У психології розділяють два аспекти ставлення до здоров'я 

Внутрішню картину хвороби

ВКЗ

Внутрішню картину здоров'я

ВКХ



Втрата здоровя це ненормативна життєва криза людини

Життєва криза - це відрізок на життєвому шляху, що є 

поворотним етапом на якому приймаються важливі рішення 

на тривалий час



Виділяють шість типів реакцій людей на кризу:

1. Реакція емоційного дисбалансу перевага негативної гами емоцій, значущість позитивних

стимулів падає, підвищена готовність до сприймання й переробки негативних сигналів і

сигналів небезпеки.

2. Песимістична ситуаційна реакція встановлення похмуро забарвлених суджень і оцінок,

видозміни і переструктурування системи цінностей, світ бачиться у “чорних” тонах,

реальне планування змінюється сумними прогнозами.

3. Реакція негативного балансу - раціональне “підведення життєвих підсумків”, оцінка

пройденого шляху, визначення реальних перспектив існування, порівняння позитивних і

негативних моментів життєдіяльності



4. Ситуаційна реакція демобілізації – відмова (чи обмеження) від звичних

контактів, що викликає стійкі, довготривалі і тяжкі переживання самотності,

безпомічності, безнадії; можлива відмова від будь-якої діяльності, окрім найнеоб-

хіднішої, соціально контрольованої.

5. Ситуаційна реакції опозиції – піднімається ступінь агресії, виростає різкість

негативних оцінок оточуючих і їх діяльності.

6. Ситуативна реакція дезорганізації проявляється у соматовегетативних проявах

(гіпертонічні й судинно-вегетативні кризи, порушення сну).

Абрумова А.Г.



Кожна криза має два шляхи свого вирішення:

Конструктивне подолання життєвої кризи – наслідком є адаптація, отримання

нового досвіду, розширення власних можливостей, вихід на новий рівень життєвого

шляху.

Деструктивне подолання життєвої кризи - дезадаптація, відмова від прогресу,

регрес, знецінення нового досвіду, соматизація проблеми, хвороба…

Проблема кризи здоров'я тісно пов’язана з віковою періодизацією життя людини. У кожному віці 

криза здоров'я переживається по іншому. 

Приймаємо за аксіому, що вік людини є тлом будь якої життєвої кризи, і кризи здоров'я зокрема. 

І першим вектором аналізу є відповідність явища, яке спровокувало кризу, віковій нормі, віковому 

розвитку.



ВКХ Ставлення особистості до захворювання виступає як відображення 

усієї повноти переживань, думок і уявлень, поведінки хворого у 

зв’язку з захворюванням в контексті ставлень до себе, оточуючих, 

значущих обставин життя. 

Таке цілісне ставлення, за змістом може розглядатися як сукупність 

компонент – когнітивної, емоційної, поведінкової. 

Ставлення до хвороби визначає подальшу долю людини , і 

незаперечно визначає хід лікування, прогнози виздоровлення, 

реабілітацію, адаптацію до подальшого життя, тощо 

В ставленні до хвороби через конкретне захворювання переломлюється індивідуальні 

особливості людини, особистість, її життєвий досвід, життєва ситуація. Система ставлень до 

хвороби, як і до здоров’я, визначається всією історією розвитку людини, і через досвід 

визначає його переживання і дії



ВКХ

1. Рівень безпосередньо-чуттєвого відображення хвороби - сукупність

всіх тілесних феноменів і симптомів, пов'язаних з пережитою хворобою.

2. Емоційний рівень відображає специфіку реагування суб'єкта на

захворювання, обмеження і умови розвитку, а також афективне передбачення

можливих наслідків.

3. Інтелектуальний рівень - це об'єктивні знання і уявлення людини про

своє захворювання, його перебіг, причин та наслідків.

4. Мотиваційний рівень ВКХ є реорганізацію мотиваційної сфери

індивіда у нових умовах його функціонування, що тягне за собою зміну

способу життя і актуалізацію здоров'язберігаючої поведінки.



Внутрішня картина хвороби розглядається як сукупність не лише емоційних порушень, але й 

певних процесів інтелектуального та вольового порядку, пов'язаних зі свідомістю, переживанням 

і ставленням до хвороби . 

Основним і первинним компонентом цієї структури є емоційна реакція хворого на факт 

захворювання. Виникають стани страху, провини, тривоги, депресії. Думки хворого опираються 

не на логічні закономірності, а на емоційну значимість тих чи інших фактів. 

Проблеми хвороби займають у ньому непропорційно велике місце, відтісняючи інші проблеми 

(робота, сім'я, суспільна діяльність). Деякі положення і висновки набувають значення надцінних 

ідей, які важко піддаються корекції . 

У людей зі слабкою волею захворювання може призвести до стану пасивності, депресії. Навпаки 

у людей сильної волі спостерігається прийняття і впровадження в життя рішень, спрямованих на 

боротьбу з хворобою проте ці зусилля без відповідних компетенцій можуть зашкодити здоров’ю. 

Тобто, неадекватне розуміння обмежень хвороби не просто  ускладнить раціональне 

пристосування до нового життя,  а може стати причиною подальших соматичних ускладнень. 



ВКЗ

Формування ВКЗ пов'язане з проекцією об’єктивної 

реальності здоров'я на самосвідомість людини, із 

суб'єктивним сприйняттям і переживанням свого 

здоров'я/хвороби 

Представляємо багатовимірну теоретична модель внутрішньої картини здоров'я та 

виокремлені сенситивний, емоційнй, когнітивнй, ціннісно-мотиваційний та 

поведінковий компонети ВКЗ



Сенситивна компонента ВКЗ соматично хворого

У її основі лежить схема тіла, психологічний образ тіла, (проявляє себе у

відчуттях фізичного комфорту чи дискомфорту), розширених чи обмежених

можливостей володіння своїм тілом. Крім того, схема тіла безпосередньо впливає на

формування актуального та ресурсного стану людини.

Актуальний стан – це той стан, у якому індивід перебуває у конкретний момент чи

відрізок часу; він визначає характерні для індивіда поставу, ходу, спосіб дихання,

міміку і жести, а також звичну міру фізичної активності.

Актуальний стан хворого дає інформацію про захворювання через симптом, який

важливий як для постановки діагнозу, так і для розуміння динаміки захворювання.

Саме через симптом хворий будує своє уявлення про перспективи виздоровлення та

свої можливості у теперішньому стані.

Ресурсний стан – це той оптимум фізичних можливостей, на який здатна людина і

який вона зможе відчувати після реабілітації.



Емоційна компонента ВКЗ

це звичні способи переживання людиною власних життєвих ситуацій [3]. Ця 

компонента має особливе значення так як емоційні відреагування можуть бути 

причиною низки соматичних захворювань 

Емоційна компонента ВКЗ, з одного боку, може бути причиною соматичного захворювання, а може  

і стати основою психологічної реабілітації соматично хворого. Зміна ставлення хворого до ситуації 

хвороби, до симптому, дає можливість активізувати резервні можливості організму і сприяти 

реабілітації та виздоровленню. 

Важливою частиною емоційної компоненти ВКЗ є емоційні зв’язки з родиною, сім’єю, 

відповідальність за своє виздоровлення перед рідними, здатність прийняти емоційну підтримку 

сім’ї. Лікар та психолог виступають поєднуючою ланкою між хворим та його найближчими, 

допомагаючи їм зрозуміти специфіку захворювання, обмеження, які воно накладає у 

теперішньому та майбутньому, їх місце у процесі виздоровлення та реабілітації хворого. 



Когнітивна компонента ВКЗ 

Це усвідомлення складності захворювання, ролі психологічних чинників розвитку 

хвороби і прийняття факту закономірностей розвитку хвороби, зокрема, перспектив 

виздоровлення чи можливості хроніфікації захворювання як неминучості. Також 

когнітивна компонента характеризується оцінкою інтелектуального потенціалу й 

реалістичністю сприйняття дійсності. Це також уявлення про стан здоров’я на даний 

момент часу. Значною мірою когнітивна компонента залежить від віку людини і рівня її 

інтелекту. Знання про здоров’я передбачає також і розуміння закономірностей його 

розвитку у віковій перспективі.

Довіра до лікування, до комплексу лікувальних засобів (ліків зокрема), розуміння, що таке 

побічна дія ліків і  визнання значення дисципліни під час прийому ліків,  – ці та інші 

усвідомлення є невід’ємною частиною когнітивного компоненту ВКЗ хворого.



Ціннісно-мотиваційна компонента ВКЗ

Переконання і внутрішні цінності – найсильніші стимули до конструктивної стратегії 

поведінки, спрямованої на виздоровлення, хоча можуть провокувати дії, спрямовані 

на зниження рівня здоров’я. Ціннісно-мотиваційна компонента внутрішньої картини 

здоров'я — це мотив оздоровлення — воля до здоров’я, воля до життя Доведено, що 

адекватне, усвідомлене, послідовне емоційно-ціннісне ставлення до себе є 

необхідною умовою збереження особистісної цілісності, а отже - і однією з 

центральних складових внутрішньої картини здоров'я



Поведінкова компонента

Важливий компонент в адаптації людини до оточуючої дійсності, це сукупність 

зусиль, прагнень, конкретних дій людини, обумовлених системою знань та 

рішень людини і спрямованих на досягнення суб’єктивно значимих цілей щодо 

відновлення здоров’я. За Г.С. Нікіфоровим поведінковий рівень пов’язаний з 

актуалізацією діяльності людини зі збереження здоров’я. Це найвищий рівень 

ставлення до здоров’я і вимагає активної діяльності суб’єкта, спрямованої на 

збереження і підтримку свого здоров’я. За Р. Бернсом, поведінковий компонент 

включає в себе конкретні дії, які можуть викликатися образом «Я» і 

самооцінкою. 
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