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Якість життя - «межа здатності і можливості 

людей жити в такій спосіб, яким би вони 
дорожили» (4-ГЕО, програма ООН) 

 Об’єктивні та суб’єктивні змінні 

 Різні індекси для вимірювання якості життя, 

включають: об'єктивні характеристики життєвої 

ситуації (рівень доходів, рівень споживання, 

соціальне і медичне забезпечення, очікувана 

тривалість життя, розподіл часу і т п.)  та суб'єктивний 

компонент - задоволеність суб'єкта життям в різних 

його вимірах. 



Якість життя 

об'єктивні характеристики 
життєвої ситуації рівень доходів, 

рівень споживання, соціальне і 
медичне забезпечення, розподіл 

часу і т. п 

суб'єктивний компонент 



Якість життя - об'єктивні і суб'єктивні умови існування, 

діяльності та розвитку людини і суспільства,  

які оцінюються за прийнятими в суспільстві  

нормативами, стандартами і життєвими цінностями 

 



 Якість життя, пов'язана зі здоров'ям (health related quality of life, 

HRQL) - інтегральна характеристика фізичного, психологічного, 

соціального і емоційного стану пацієнта, що оцінюється 

виходячи з його суб'єктивного сприйняття. 

При оцінці ЯЖ беруться до уваги різні сфери життя пацієнта: 

фізична, психологічна, соціальна, економічна, духовна сторони 

життя. Оцінка ґрунтується на думці самого хворого, його 

суб'єктивному сприйнятті якості життя з тих чи інших аспектів. 

 
Підвищення якості життя - основна або додаткова мета лікування 

 

     Як додаткова мета - якщо захворювання може привести до 

скорочення життя,  

     як основна - якщо захворювання не може привести до 

скорочення життя або, навпаки, якщо захворювання невиліковне 

і неодмінно призведе до смерті хворого (поліпшення якості 

життя залишається єдиною метою лікування) 



The world health 
organization 
quality of life 

(whoqol)  

 

26 пунктів, 

4 сфери: 

 фізічне здоров’я, 

психологічне 
здоров’я,  

соціальні 
відносини, 

навколишнє 
середовище 

 

 



 У психологічних дослідженнях: зв'язок якості 

життя з переживанням благополуччя 

(економічного, соціального, особистісного) і 

чинниками, які його зумовлюють – об'єктивні 

параметри життєвої ситуації людини і 

індивідуально-особистісні змінні, що визначають 

сприйняття і суб'єктивну оцінку людиною свого 

життя. 

 





Дослідження суб'єктивних уявлень про 

якість життя (Кряж І.В., 2013) 

 Письмове опитування: Респондентам пропонувалося у 
вільній формі описати, що означає для них 
словосполучення «якість життя», у чому «якість життя» 
проявляється для них 

 336 осіб: 271 студент у віці від 17 до 23 років 
(психологічний, механіко-математичний, біологічний і 
екологічний факультети) і 65 осіб у віці від 29 до 45 
років 

 231 жінка и 105 чоловіків 

 Дослідження проводилося в два етапи - в січні-травні 
2008 р і взимку 2008-2009 рр., тобто в період відносно 
стабільного економічного розвитку (134 людини) і в 
ситуації гострої економічної кризи (202 особи) 



ранг Критерии качества жизни % N ранг Критерии качества жизни  % N 

1 Задоволеність 39,6 133 15 Робота 13,4 45 

2 Матеріальне благополуччя 38,7 130 16 Різноманіття 12,8 43 

3,5 Соціальне оточення 35,1 118 17 Визнання 11,6 39 

3,5 Рівень життя 35,1 118 18 Саморозуміння 10,7 36 

5 Духовний критерій 30 101 19 Умови для розвитку 10,1 34 

6 Дії самої людини 26,2 88 20 Дозвілля 9,2 29 

7 Здоров’я   23,2 78 21 Освіта 8,1 27 

8 Самореализація 21,1 71 22 Воля (свобода) 7,2 24 

9 Сім’я, родина  19,6 66 23 Дії політиків 6,3 21 

10 Задоволення потреб 18,8 63 24 Природа 7 23 

11 «Чиста екологія» 17,3 58 25 Майбутнє 6,3 21 

12 Наявність життєвих цілей 16,7 56 26 Бути корисним 5,7 19 

13 Соціальна захищеність 14,6 49 27 Діти 5,4 18 

14 Фінансова незалежність 14,9 50     
 

Представленність (в %) суб’єктивних критеріїв якості життя 
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Залежність уявлень про критерії якості життя від соціально-економічної 
ситуації в країні в двох вікових групах 

 до кризиса

 кризис
до 23 старше 28
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Валеологія - сукупність знань про здоров'я та 

здоровий спосіб життя 



 Здоров'я як стан рівноваги між адаптаційними можливостями 
організму і безперервно мінливими умовами середовища. 

 Процес переходу від здоров'я до хвороби характеризується в 
початкових стадіях напругою адаптивних механізмів, а потім і 
зривом адаптації. 

 Адаптаційна можливість організму до зовнішнього 
середовища залежить від резервних можливостей організму, 
які є наслідком роботи фізіологічних функціональних систем: 
дихання, кровообігу, поведінки тощо 

 Формування функціональних систем і процесу адаптації - 
динамічний процес, в якому беруть участь нейро-ендокринно-
імунна система. Реалізація функціонування цих систем 
проходить на самих різних рівнях організації: молекулярному, 
субклітинному, клітинному, рівні органу і т.п., а процес 
формування функціональних систем і досягнення ними 
кінцевого результату завжди несе в собі певне емоційне 
забарвлення. Ці стани виявляються в соціальній активності, 
емоційності, життєвих установках, в спілкуванні з іншими 
людьми. 





 «Здоров'я - фізична, психічна життєздатність і 

здатність організму до самоорганізації». 

Здоров'я визначають рівень, потенціал і резерви 

самоорганізації 

Рівень здоров'я - ступінь самоорганізації організму 

до побутових навантажень. 

Потенціал здоров'я - здатність організму до 

мобілізації резервів. 

Резерви здоров'я - здатність організму 

підтримувати життєдіяльність при 

екстремальних допустимих для життя впливах. 

 



     Людина – як енергосистема. Споживає енергію, інформацію 

і речовину для самоорганізації організму, його розвитку, 

підтримки процесів життєдіяльності, енергетичного 

балансу і перетворення фізичної енергії в енергію розуму і 

енергію руху.  

 

Організм перебуває в стані активності або відпочинку. Він 

знаходиться в певному середовищі проживання і має 

певний режим роботи. 

 

Управління життєдіяльністю і здоров'ям людини повинно 

здійснюватися шляхом управління живленням (тобто 

споживанням енергії, інформації і речовини), ендоекології 

(тобто виділенням енергії, інформації і речовини), 

фізичною і розумовою активністю, рекреацією, режимом 

праці і відпочинку, створенням здорового середовища 

життєдіяльності. 





Типи валеоустановок (Васильєва, Філатов): 

 

 на активізацію внутрішньоособистісних ресурсів; 

 на компенсацію дефіцита ресурсів;  

 на маніпуляцію з метою забезпечення зовнішнього 

підкріплення; 

 на надання підтримки значущому іншому в силу часткової 

або тотальної ідентифікації з ним. 



Установки на  

Здоров’я-збереження  

та/або 

Здоров’я-руйнування 



Стратегії навчання здоровому способу життя 

(Е.Чарлтон, 1997, ВП, №2) 

 Медична модель (інформаційна) 

 Освітня модель (навчання процесу прийняття рішень) 

 Радикально-політична модель 

 Модель самопосилення 

 Модель дій на благо здоров'я (широке охоплення 
соціальних і психологічних чинників) 



Теорія мотиваційної дії (Фішбейн, Ейджен) 









https://www.youtube.com/watch?v=WvdN9VaxJ1s (матеріал 

для психологічного аналізу – коменти до цього відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=zGrK-n9jF30 – 

документальний фільм «Вилки замість ножів» 

https://www.youtube.com/watch?v=WvdN9VaxJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=WvdN9VaxJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=zGrK-n9jF30
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