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Визначення вітальності та її практичне значення 



  Сьогодні конструкт суб'єктивної 

вітальності входить в понятійне поле 

позитивної психології (Бонівелл, 2009) і 

досить широко використовується в 

зарубіжних наукових дослідженнях як 

один з маркерів суб'єктивного 

благополуччя. Однак поняття 

вітальності не так давно закріпилося в 

якості наукового поняття. 



Вітальність и теорія З. Фрейда 

Вітальність або життєва енергія 

    

  З. Фрейд (Freud, 1923) висунув економічну модель, 

відповідно до якої психічна енергія трактувалася як 

обмежений ресурс. Він стверджував, що витрати 

енергії на захист і опір виснажують людину, це 

виражається в функціональних втратах і порушеннях 



Психодинамічний напрям 

Інші представники психодинамічної традиції (Jung, 

1960; Perls, 1973) вважали, що енергію можна 

втратити або знайти в залежності від того, куди 

людина її вкладає. Всі представники даного 

напрямку були єдині в тому, що психологічні 

конфлікти і напруга зменшують обсяг прийнятній 

для людського сприйняття енергії 



      У більшості моделей, що розглядають життєву 

(психічну) енергію людини (Freud, 1923; Selye, 1975; 

Baumeister, Vohs, 2007) - акцент на тому, що блокує і 

виснажує енергію, без розгляду того, що сприяє її 

збереженню та посиленню. 

       Розрізняючися в деталях і подробицях, всі вони 

вказували на те, що стрес, тривога, конфлікти, 

неперероблений життєвий досвід і витіснення пов'язані з 

витрачанням і виснаженням життєвої енергії. 

        Вітальність і енергію розглядали як обмежений ресурс. 

В якості основної мети - підтримання вітальності і 

життєвої енергії на вже наявному рівні (Ryan, Deci, 2008) 



   Представники східної традиції, 

навпаки, століттями були більш 

стурбовані питанням про те, як 

посилити психічну енергію за 

допомогою духовних, медитативних 

або фізичних практик (Cleary, 1991) 



Східні практики 

За допомогою практик, розроблених в східній 

традиції (Тай Цзи, Йога, Дзен), виробляється 

«спокійна енергія» - стан, пов'язаний з 

наповненістю енергією, пильністю і 

вітальністю, - перш за все, шляхом зниження 

станів фізіологічної напруги і відновлення 

переживання позитивної енергії 



Вітальність 

    

    визначається як суб'єктивне переживання 

володіння фізичної і психічної енергією (Ryan, 

Frederick, 1997) 

 

  При високій вітальності людина відчуває, що 

сповнена ентузіазму, життєвих сил і енергії 



  

Вітальність асоціюється з відчуттям мощі 

(сили), сильними позитивними 

переживаннями і спокійною енергією, тобто з 

позитивно забарвленими станами. 

Однак вітальність необхідно відрізняти від 

не пов'язаних з активністю позитивних станів: 

щастя, задоволення і задоволеності, а також 

від станів активації, таких як гнів, тривога, 

збудження, які або не пов'язані, або обернено 

пропорційні вітальності 



Практичне значення 

«Вітальність ... пов'язана зі специфічною конфігурацією 

активації мозку і механізмами конструктивної реакції на 

стрес» (Rozanski et al., 2005) 

 відіграє важливу роль в совладания з повсякденними 

стресами і викликами життя, 

 сприяє більш ефективного регулювання негативних 

емоційних станів, 

 більш конструктивної реакції на стрес (зниження 

активності симпатичної нервової системи і рівня 

адреналіну) та підвищенню імунітету 



Концепція Р. Баумайстера 

    Р. Баумайстер (Baumeister et al., 2000) 

запропонував концепцію виснаження енергії, 

яка безпосередньо зачіпає питання про 

енергію, доступну для Я. 

 

  Ця концепція в основному спрямована на 

виявлення чинників, що виснажують 

психічну енергію людини 



   Так як вольове зусилля і 

самоконтроль вимагають зусиль, 

вони виснажують обмежені ресурси 

і в результаті призводять до 

виснаження Его. 

   Виснаження Его розглядається як 

тимчасове зниження здатності або 

бажання докладати вольові 

зусилля, викликане попереднім 

напруженням волі. Це стосується 

контролю над навколишнім 

середовищем, собою, прийняття 

рішень, здійснення вибору та ін. 



    

   Експерименти показали, що діяльність, 

яка включає вольові акти, витрачає 

енергію. 

   Це виражається в зниженні 

продуктивності і завзяття у вирішенні 

наступних завдань. Так, придушення 

емоційних реакцій веде до зниження 

продуктивності діяльності, в тому числі 

пізнавальної 



Вітальність + самоактуалізація 

Підвищена суб'єктивна вітальність 

супроводжує переживання 

самостійності і цілісності або 

самоактуалізації. 

Конфлікти, надмірні навантаження 

на Я, що перешкоджають 

саморегуляції / самоактуалізації, 

особливо ті, які пов'язані з 

відчуттям нестачі сил, 

самостійності або пов'язаності з 

навколишнім світом, навпаки, 

знижують вітальність (Ryan, 1995 



Модель вітальності в теорії самодетермінації 

1. більш автономна саморегуляція менш енергозатратна, 

так як вимагає меншого придушення і контролю 

2. ті види діяльності, які спрямовані на задоволення 

базових психологічних потреб, мають супроводжуватися 

підтриманням або підвищенням рівня енергії, і навпаки 

3. стиль життя, заснований на внутрішніх цілях, пов'язаний 

з підвищенням вітальності, в той час як життя, 

засноване на нав'язаних (зовнішніх по відношенню до 

потреб людини) цілях, не призводить до підвищення і 

розвитку вітальності (Ryan, Deci, 2008) 



При автономній мотивації підвищується вітальність і 

результативність діяльності, але коли таж 

діяльність заснована на примусі ззовні, 

знижується відчуття життєвої енергії та 

ефективність виконання завдань (Nix et al., 1999) 



   Було виявлено, що задоволення потреб в 

компетентності і автономії викликало 

підвищення вітальності. 

   Зокрема, виявилося, що вихідні дні істотно 

впливають на підвищення вітальності в силу 

того, що в ці періоди діяльність людини 

регулюється більш автономно (Sheldon et al., 

1996) 



 

Вітальність і стиль життя 

 

    Рівень пережитої вітальності залежить від того, які 

цілі переслідує людина: зовнішні (гроші, імідж, 

кар'єра) або внутрішні (побудова взаємин, 

самовдосконалення).  

Так як внутрішні цілі тісно пов'язані з задоволенням 

психологічних потреб, прагнення до них сприяє 

підвищенню вітальності, в той час як прагнення до 

зовнішніх цілей в цілому призводить до протилежного 

результату 



Вітальність и любов 

    На рівень суб'єктивної вітальності 

можуть впливати і інші фактори, 

такі як любов і близькість між 

людьми (Reis et al., 2000), з якими 

тісно пов'язана потреба в 

причетності (Baumeister, Leary, 

1995) 



Люди різного віку більш стійкі до стресу і живуть більш 

насиченим життям, маючи менше психологічних 

труднощів, коли у них є значущі інші, з якими 

встановлено тісний зв'язок у формі любові і 

прихильності (Cohen et al.,1986; Sarason et al., 1991; 

Ryan, 1995). 



Суб'єктивна близькість до природи  

Ідентифікація з природою 

Психологічна єдність з природою 

 

 

Значна кількість досліджень – зв’язок між 

переживанням своєї пов'язаності з природою 

та психологічним благополуччям 

  

 

 

 



Моделі опосередкованого впливу суб'єктивного зв'язку з 

природою на психологічне благополуччя, підтверджені у 

дослідженнях І.В.Кряж (2015, 2018, 2019) 
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 1984 р. Едвард О. Уилсон: Біофілія: вроджений 

потяг до живого як зв’язок людини з іншими 
біологічними видами 

 

Глибоке почуття причетності людини до всього 

живого, відчуття спорідненості з іншими 

біологічними видами 

 

 

 





 Офісне приміщення. Нідерланди 

Біофілійний дизайн 



Офісний будинок «Сфери» в кампусі Amazon в Сіетлі 













Дослідження American Pet Products Association :  

 Майже 50% власників собак постійно спить зі своїми домашніми 
тваринами: 62% маленьких собачок, 41% тварин середнього 
розміру і 32% великих вихованців 

 62% власників кішок із задоволенням беруть їх до себе в ліжко,  

13% респондентів дозволяють їм спати в ліжках дітей.   

Дослідження розладів сну, спровокованих вихованцями (Associated 
Professional Sleep Societies): 

 З 300 власників домашніх тварин  половина зізналася, що спить у 
ліжку зі своїми вихованцями 

 64% людей, що поділяють ліжко з кішкою або собакою - слабкі 
результати в медичному тесті якості сну Pittsburgh Sleep Quality 
Index. Причина - вихованець вночі їх регулярно будить і турбує.  

 

 Але! Турбує це тільки 10% власників домашніх тварин 



 Терапевтичний ефект: задоволення і тісний 
зв'язок під час сну   рівень стресу і  відчуття 
безпеки 

 Допомагає розслабитися і відновити дихання 

 Можливо, спільний сон людини і тварини 
закодований в генах 

 30 років медичних досліджень: сон з улюбленою 
домашньою твариною допомагає знизити рівень 
артеріального тиску, холестерину і 
тригліцеридів 

 Зміцнення імунітету. Тварина ділиться не тільки 
позитивною енергією, а й імунними тілами. 
Захист від застуди, захворювань дихальних 
шляхів і харчових отруєнь 

  Резюме: користі набагато більше! 

 

Так користь чи шкода? 





      Если вы можете начать свой день без кофеина, 

Если вы всегда можете быть жизнерадостным и не 

обращать внимания на боли и недомогания, 

Если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять 

людей своими проблемами, 

Если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день 

и быть благодарным за это, 

     Если вы можете понять любимого человека, когда у 

него не хватает на вас времени, 

Если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со 

стороны любимого человека, когда все идет не так не 

по вашей вине, 

Если вы можете спокойно воспринимать критику, 

Если вы можете относиться к своему бедному другу 

так же, как и к богатому, 

 
     Если вы можете обойтись без лжи и обмана, 

Если вы можете бороться со стрессом без лекарств, 

     Если вы можете расслабиться без выпивки, 

Если вы можете заснуть без таблеток, 

Если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, 

религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, 

Значит вы достигли уровня развития своей собаки  


