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У статті розглядається проблема вивчення психологічної характеристики ціннісного ставлення особистос-
ті до здоров’я. Обґрунтовуються особливості розвитку особистості у підлітковому віці; аналізуються пси-
хологічні особливості ціннісного ставлення школярів підліткового віку до здоров’я, враховуючи при цьому 
стать учнів. У статті представлено результати дослідження показників ціннісного ставлення підлітків до 
здоров’я як психологічного фактору здоров’язбереження.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку суспільства проблеми збережен-

ня, зміцнення і розвитку духовного, фізичного 
та психічного здоров’я громадян набули особливої 
актуальності. Життя і здоров’я людини є найви-
щою цінністю й одним із головних показників циві-
лізованості суспільства. Пріоритетність проблеми 
зумовлена різким погіршенням стану здоров’я мо-
лоді, від якої залежить майбутнє держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сучасний стан наук про здоров’я людини харак-
теризується поступовою зміною оздоровчої па-
радигми: акцент переноситься з лікування хво-
роб на їх профілактику та пропаганду способів 
збереження і зміцнення здоров’я, а також на під-
вищення індивідуальної відповідальності люди-
ни за власне здоров’я (Т.В. Белинська [2, с. 6-8], 
Р.А. Березовська [3, с. 37], О.О. Єжова [5, с. 48-49], 
В.М. Кабаєва [6, с. 14-16; 7, с. 17-19], М.С. Кулико-
ва [8, с. 78-80] та інші).

У сучасній психології проблема здоров’я ви-
вчається з позицій встановлення його визначаль-
них характеристик; конкретизації змістових 
особливостей його рівнів і різновидів – психіч-
ного, психологічного, професійного; виявлення 
його норми і порушень; знаходження причин, що 
впливають на зниження його рівня у школярів; 
пошуку підходів до його забезпечення, починаю-
чи з ранніх років життя.

Здоров’я визнається психологами як осно-
воположна цінність, без якої неможлива повно-
цінна реалізація особистості. Тому важливим на-

прямком реформування сучасної освіти в Україні 
є забезпечення в загальноосвітніх школах таких 
умов навчання і виховання, які сприяли б збере-
женню психологічного здоров’я школярів.

Найважливішим чинником здоров’я психо-
логами Р.А. Березовською [3, с. 36], О.О. Єжо-
вою [5, с. 46-47] та іншими називається ціннісне 
ставлення до нього. У працях Т.В. Белинської 
[2, с. 14-15], Р.А. Березовської [3, с. 38], О.О. Єжо-
вої [5, с. 50-51] та інших ціннісне ставлення до 
здоров’я розуміється як внутрішній механізм ре-
гуляції поведінки, що ґрунтується на високій 
суб’єктивної значущості здоров’я та його усвідом-
ленні як передумови реалізації своїх життєвих 
завдань, а також супроводжується активно-пози-
тивним прагненням до його збереження та зміц-
нення. Психологами О.В. Баркановою [1, с. 196], 
Є.В. Вахрушевою [4, с. 45-47] та іншими підкрес-
люється важливість підліткового періоду для 
формування ціннісного ставлення до здоров’я.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз наукової літератури 
дозволив дійти висновку про те, що віковим ас-
пектам ціннісного ставлення до здоров’я приділя-
ється недостатня увага. Такий стан не дозволяє 
вибудувати цілісну картину динаміки ціннісного 
ставлення до здоров’я. Крім цього підкреслюєть-
ся, що практично у всіх вікових групах має місце 
істотний розрив між загальною декларацією цін-
нісних орієнтацій щодо здоров’я, усвідомленням 
їх значущості і практичною реалізацією цих цін-
ностей на поведінковому рівні.
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Виявлена незначна кількість досліджень пси-

хологічних особливостей ціннісного ставлення до 
здоров’я підлітків. Разом з цим підкреслюється 
важливість підліткового періоду для формування 
ціннісного ставлення до здоров’я.

Мета статті. Основна мета статті полягає 
у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному 
вивченні психологічних особливостей ціннісно-
го ставлення до здоров’я підлітків різної статі. 
Завдання полягають у аналізі стану розробки 
проблеми ціннісного ставлення особистості, зо-
крема підліткового віку, до здоров’я в психології; 
у огляді та описі методик дослідження ціннісного 
ставлення школярів підліткового віку до власно-
го здоров’я; у визначенні особливостей ставлення 
хлопців і дівчат підліткового віку до здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо 
результати дослідження компонентів ставлення 
підлітків до здоров’я, а саме визначення когні-
тивного, емоційного, поведінкового та ціннісно-
мотиваційного компонентів (за Р.А. Березовською 
[9, с. 156-162]).

Обґрунтуємо отримані результати досліджен-
ня когнітивного компоненту ставлення підлітків 
до здоров’я. Переважного значення учні нада-
ють критеріям фізичного здоров’я (50%), серед-
ній результат отримали критерії психічного 
здоров’я (18,6%), найменший результат – соці-
альні критерії здоров’я (10%). Порівнюючи уяв-
лення про здоров’я хлопців і дівчат зазначимо, 
що у них переважають фізичні критерії: – хлоп-
ців (62,9%), – дівчат (37,2%). Більшість дівчат 
звертають увагу на ознаки психічного (20%) і со-
ціального (11,4%) здоров’я, вважають здоров’я го-
ловною цінністю 31,4%.

Результати дослідження показали, що ваго-
мий вплив на підлітків чинять друзі і знайомі 
(35,7%), як джерела інформації про здоров’я. 
30% учнів вказують на важливість у поінфор-
мованості з цього питання газет і журналів. На-
уково-популярні книги, як джерела інформації, 
впливають на 14,3% дітей. 10% підлітків вказали 
на важливість засобів масової інформації, ліка-
рів. Дівчата надають перевагу засобам масової 
інформації (11,4%), газетам і журналам (51,4%). 
Для хлопців важливими є лікарі (14,3%), друзі, 
знайомі (48,5%) та науково-популярні книги про 
здоров’я (20%).

В ході дослідження виявлено, що найважливі-
шим фактором здоров’я для учнів є особливості 
харчування (27,1%), недостатня турбота про влас-
не здоров’я (21,5%), екологічна обстановка (20%). 
Найменш важливими факторами здоров’я підлітки 
вважають якість медичного обслуговування та про-
фесійну діяльність (5,7%). Для дівчат найбільш 
важливими для здоров’я є: особливості харчування 
(42,8%), спосіб життя (22,9%) та професійна діяль-
ність (11,4%). Для хлопців вагомими є екологічна 
обстановка (28,5%), шкідливі звички (8,6%) та не-
достатня турбота про власне здоров’я (40%) Для 
5,7% підлітків чоловічої і жіночої статі важливою 
є якість медичного обслуговування.

Проаналізуємо результати дослідження 
емоційного компоненту ставлення підлітків до 
здоров’я. Переживанням підлітків, що домінує 
у благополучному стані здоров’я, є внутрішнє 
задоволення (24,3%). 17,1% підлітків вказали, що 
у благополучному стані здоров’я почувають себе 

вільно У 10% учнів виражені власне задоволен-
ня та впевненість, у 5,7% – щастя та відсутність 
загрози, у 4,3% – спокій і байдужість. Пережи-
ваннями, які є вагомими для хлопців у благо-
получному стані здоров’я, є власне задоволення 
(11,4%), впевненість (11,4%) і внутрішнє задо-
волення (28,5%). Для дівчат більш характерни-
ми є стан, коли особливо нічого не турбує (17%) 
та можливість почувати себе вільно (22,8%).

Переживаннями підлітків, які домінують 
у разі погіршення стану здоров’я, є спокій (17,1%), 
стурбованість і знервованість (14,4%), розпач 
(11,4%). Жаль, почуття провини і пригніченість 
характерні для 10% учнів. Страх властивий 2,9% 
підліткам. Переживаннями, які більш виявле-
ні у хлопців у разі погіршення стану здоров’я, 
є стурбованість (14,3%), роздратованість (17,1%), 
знервованість (20%). Для дівчат більш характер-
ними є спокій (22,8%), жаль (14,3%), почуття про-
вини (14,3%), пригніченість (11,4%).

Проаналізуємо результати дослідження цін-
нісно-мотиваційного компоненту ставлення під-
літків до здоров’я.

Для підлітків важливою цінністю є матеріаль-
не благополуччя (30%). Менше значення мають 
незалежність (15,6%) та здоров’я (14,4%). 11,4% 
підлітків вважають важливими щасливе сімей-
не життя та визнання й повагу оточуючих. 8,6% 
підлітків надають перевагу або вірним друзям, 
або цікавій роботі. Цінності, яким більшу перева-
гу надають хлопці, є незалежність (20%), визна-
ння й повага оточуючих (14,3%) та цікава робота 
(11,4%). Для дівчат більш характерними є ма-
теріальне благополуччя (31,4%), здоров’я (20%) 
та щасливе сімейне життя (14,3%). Найменшого 
значення однакова кількість хлопців і дівчат на-
дали наявності вірним друзям (8,6%).

Для підлітків вагомими факторами успіху 
є матеріальний достаток (31,4%), потрібні зв’язки 
(27,2%). 18,6% підлітків вважають освіту запору-
кою успіху. 7,1% дітей покладаються на удачу, 
5,7% вважають здоров’я фактором успіху, 4,3% 
надають перевагу або здібностям, або наполе-
гливості, працелюбності. Факторами успіху, які 
яскраво виявлені у хлопців, є матеріальний доста-
ток (40%), високий рівень освіти (28,5%), везіння 
(18,6%) та здібності (5,7%). Дівчата значну перева-
гу надають потрібним зв’язкам (42,8%), здоров’ю 
(11,4%) та наполегливості, працелюбності (5,7%).

25,7% підлітків вважають, що немає необхід-
ності турбуватися про здоров’я через його гарний 
стан. Недостатньо турбуються про здоров’я під-
літки через великі матеріальні витрати (14,3%), 
небажання у чомусь обмежуватися (12,9%), неста-
чу часу (10%), відсутність відповідних умов (7,1%), 
наявність більш важливих справ (5,7%). Наймен-
шого значення 4,3% підлітків надали нестачі сили 
волі та незнанню способів підтримки здоров’я.

Проаналізуємо результати дослідження по-
ведінкового компоненту ставлення підлітків до 
здоров’я. 18,5% підлітків вважають, що способом 
підтримки здоров’я є уникання шкідливих зви-
чок, 17,1% слідкують за власною вагою. 14,3% під-
літків вказали на важливість відвідування спор-
тивних секцій. 12,9% дітей переважного значення 
надають або заняттям фізичними вправами, або 
турботі про режим сну й відпочинку. Відвідуван-
ня лікаря з профілактичною метою є важливим 
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для 10% підлітків. 8,6% учнів дотримуються дієти, 
загартовуються 2,9% підлітків. Лише 1,4% під-
літків серед способів підтримки здоров’я назвали 
або ходіння до лазні, або практику спеціальних 
оздоровчих систем. Хлопці надають перевагу спо-
собам підтримки здоров’я, униканню шкідливих 
звичок (20%), турботі про режим сну й відпочин-
ку (14,3%), загартовуванню (5,7%). Серед способів 
підтримки здоров’я дівчата зорієнтовані на слід-
кування за власною вагою (20%), заняття фізич-
ними вправами (14,3%), дотримання дієти (11,4%) 
та відвідування лікаря з профілактичною метою 
(11,4%). 14,3% хлопців і дівчат вказали на важли-
вість відвідування спортивних секцій.

Висновки і пропозиції. Таким чином, здійснен-
ня емпіричного дослідження психологічних особли-
востей ціннісного ставлення підлітків до здоров’я, 
дозволяє зробити наступні узагальнення.

Аналізуючи когнітивний компонент ставлен-
ня до здоров’я слід відмітити, що дівчата час-
тіше за хлопців вважають здоров’я головною 
цінністю, називають критерії психічного і соці-
ального здоров’я. Вагомий вплив на підлітків чи-
нять друзі і знайомі, як джерела інформації про 
здоров’я, найменший – засоби масової інформа-
ції та лікарі. Головними джерелами інформації 
про здоров’я для дівчат є газети і журнали, для 
хлопців – друзі, знайомі. Найменше значення 
при цьому для дівчат мають лікарі, для хлопців – 
газети і журнали та засоби масової інформації. 
Найбільш важливим фактором здоров’я підлітки 
вважають особливості харчування, менш важли-
вими – якість медичного обслуговування та про-
фесійну діяльність. Найважливішими факторами 
здоров’я для дівчат є особливості харчування, 
найменшим – турбота про власне здоров’я, для 
хлопців – найважливішим є турбота про власне 
здоров’я, найменшими – професійна діяльність 
та спосіб життя.

В емоційному компоненті ставлення найбільш 
вираженим переживанням підлітків у благопо-
лучному стані здоров’я є внутрішнє задоволення, 
найменше – радість. Сильнішим переживанням 
хлопців у благополучному стані здоров’я є вну-
трішнє задоволення, дівчат – можливість почува-
ти себе вільно. Найменш виявлена у них радість. 
Також у благополучному стані здоров’я хлопці 
майже не переживають щастя, дівчата – спо-
кою. Найбільш вираженим переживанням під-
літків у разі погіршення стану здоров’я є спокій, 
найменшим – сором. Сильнішим переживанням 
хлопців у разі погіршення стану здоров’я є стур-

бованість і знервованість, дівчат – спокій. Таким 
чином, якісний аналіз відповідей на емоційному 
рівні дозволяє зробити висновок про оптималь-
ний рівень тривожності у ставленні до свого 
здоров’я, однак, у підлітків відсутнє уміння раді-
ти благополуччю в стані здоров’я.

Аналізуючи ціннісно-мотиваційний компонент 
ставлення до здоров’я виявлено, що найбільш 
важливою цінністю у підлітків є матеріальне 
благополуччя, найменше – вірні друзі та ціка-
ва робота. Хлопці майже не надавали значення 
таким цінностям, як «щасливе сімейне життя» 
та «здоров’я», дівчата – «визнання й повага ото-
чуючих». Найбільш вагомим фактором успіху 
для підлітків є матеріальний достаток, наймен-
шим – здібності та наполегливість. Найбільш 
вагомим фактором успіху для дівчат є потріб-
ні зв’язки, для хлопців – матеріальний доста-
ток. На думку хлопців, найменше сприяє успіху 
здоров’я та наполегливість, на думку дівчат, – 
здібності. Результати дослідження показали, що 
здоров’я майже не розглядається підлітками як 
фактор, що сприяє досягненню життєвого успі-
ху. Проте, більшість дівчат все ж таки вважає 
здоров’я фактором, що сприяє досягненню жит-
тєвого успіху. Вагомою причиною недостатньої 
турботи підлітків про здоров’я є його гарний 
стан, найменш значущою – нестача сили волі 
та незнання способів підтримки здоров’я. На 
думку хлопців, найменш важливою причиною 
недостатньої турботи про здоров’я є незнання 
способів його підтримки, на думку дівчат, – гар-
ний стан здоров’я.

У поведінковому компоненті ставлен-
ня найбільш важливим способом підтримки 
здоров’я є уникання шкідливих звичок, наймен-
шими – відвідування лазні та практика спеці-
альних оздоровчих систем. Найбільш важливим 
способом підтримки здоров’я хлопців є уникан-
ня шкідливих звичок, дівчат – слідкування за 
власною вагою. Найменше у хлопців виявлені 
ходіння до лазні та практика спеціальних оздо-
ровчих систем, у дівчат ці способи взагалі не 
виявлені. Більша частина підлітків у разі по-
гіршення здоров’я звертається до лікаря, не-
значна – намагається не звертати на це такий 
стан уваги. Більшість хлопців у разі погіршення 
здоров’я здійснюють самостійні заходи, виходя-
чи зі свого минулого досвіду, дівчата звертають-
ся до лікаря. Найменша кількість як дівчат, так 
і хлопців, намагаються не звертати увагу, якщо 
здоров’я погіршується.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ К ЗДОРОВЬЮ

Аннотация
В статье рассматривается проблема изучения психологической характеристики ценностного отношения 
личности к здоровью. Обосновываются особенности развития личности в подростковом возрасте; ана-
лизируются психологические особенности ценностного отношения школьников подросткового возраста 
к здоровью, учитывая при этом пол учеников. В статье представлено результаты исследования показате-
лей ценностного отношения подростков к здоровью как психологическому фактору здоровьясбережения.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, развитие личности, ценностное отношение, психоло-
гический фактор.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES PRICE DEVELOPMENT OF SUPREME TO HEALTH

Summary
The article deals with the problem of studying the psychological characteristics of the value attitude 
of a person to health. The peculiarities of personality development in adolescence are substantiated; 
psychological peculiarities of the value attitude of adolescent schoolchildren to health are analyzed, taking 
into account the gender of students. The article presents the results of the study of indicators of the value 
attitude of adolescents to health as a psychological factor of health preservation.
Keywords: health, healthcare, personality development, value attitude, psychological factor.


