
 

ЦЕНТР ПСИХІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ  

 ІНФОРМУЄ 

Психічне здоров’я – це не  просто відсутність психічного розладу, а і 

стан благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний 

потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно 

працювати, робити внесок у життя своєї спільноти, бути   соціально 

адаптованою та отримувати  задоволення від життя. 

Критерії   психічного  здоров’я,  визначені   ВООЗ: 

1. усвідомлення та відчуття безперервності, постійності та 

ідентичності свого фізичного та психічного «Я»; 

2. відчуття постійності та ідентичності переживань в однотипних 

ситуаціях; 

3. критичність до себе та своєї власної психічної діяльності і її 

результатів; 

4. відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті 

впливів середовища, соціальним обставинам та ситуаціям; 

5. здатність самокерування поведінкою відповідно до соціальних 

норм, правил, законів; 

6. здатність планувати власну життєдіяльність та реалізовувати 

заплановане; 

7. здатність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни 

життєвих ситуацій та обставин. 

 

Зростанню психічних розладів сприяють: 

 

-  інформаційні перенавантаження,  

- політичні і економічні катаклізми,  

- швидкі соціальні зміни та нестабільність у суспільстві,  

- стресові умови на роботі та в побуті,  

- гендерна дискримінація, нездоровий спосіб життя,  

- фізичне, моральне та сексуальне насилля, 

- генетичні фактори та дисбаланс хімічних речовин у мозку. 

 

Міжнародний стандарт психічного здоров’я включає 10 ознак: 

інтелект, цілеспрямованість, гнучкість, логічність мислення, 

моральні якості, соціальна поведінка, особливості харчування, 

емоційність, відношення до свого здоров’я, сексуальність. 

Cкладові  психічного здоров’я  і   благополуччя:  

1.  Центральна ознака ментального здоров’я - прийняття себе як 

людини, гідної  поваги. 

2. Уміння людини підтримувати позитивні, теплі, довірчі 

відносини з іншими.  

3. Автономність – це незалежність і здатність людини 

регулювати свою поведінку зсередини, а не чекати похвали або 

оцінки себе з боку оточуючих. Це здатність, завдяки якій людина 

може не дотримуватися колективних вірувань, забобонів і страхів. 

4. Екологічна майстерність – здатність людини активно вибирати 

і створювати власне оточення, яке відповідає його психологічним 

умовам життя. 

5. Наявність мети в житті, діяльність, спрямована на її 

досягнення, упевненість в наявності мети і сенсу життя,  

6. Самовдосконалення – потреба реалізації себе і власних 

здібностей, ставлення до себе, як до особистості, здатної до 

самовдосконалення, є також відкритість новому досвіду. 

 

 



Стаття 3. Презумпція психічного здоров’я 

Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, 

доки наявність такого розладу не буде встановлено. 

Стаття 4. Принципи надання психіатричної допомоги 

Психіатрична допомога надається на основі принципів законності, 

гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, 

доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань, 

необхідності й достатності заходів лікування, медичної, 

психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних 

послуг. 

Стаття 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного 

здоров’я особи та надання психіатричної допомоги 

Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні 

психіатричної допомоги, та особи, яким … стало відомо про 

наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за 

психіатричною допомогою та лікування у закладі з надання 

психіатричної допомоги … не можуть розголошувати ці 

відомості. 

Допускається передача відомостей про стан психічного здоров’я 

особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без 

згоди її законного представника для: 

1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний 

розлад, психіатричної допомоги; 

2) провадження досудового розслідування, складання досудової 

доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим 

запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого 

органу з питань пробації. 

 

Стаття 7. Діагностика психічного розладу та лікування особи, 

яка страждає на психічний розлад 

Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно … 

Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин 

смерті. Діагноз психічного розладу не може базуватися на незгоді 

особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними, 

правовими, релігійними, культурними цінностями … 

Забороняється визначати стан психічного здоров’я особи та 

встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду 

особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи 

посмертно. 

Стаття 9. Обмеження, пов’язані з виконанням окремих видів 

діяльності 

Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п’яти років) або 

постійно непридатною внаслідок психічного розладу, у тому числі 

спричиненого вживанням психоактивних речовин, до виконання 

окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть 

становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих. 

Стаття 11. Психіатричний огляд 

Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності 

чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй 

психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид 

такої допомоги та порядок її надання. 

Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром: особі, 

яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою 

письмовою згодою; 

Стаття 13. Госпіталізація особи до закладу з надання 

психіатричної допомоги 

Особа, яка досягла 14 років, госпіталізується до закладу з надання 

психіатричної допомоги добровільно -  на її прохання або за її 

усвідомленою письмовою згодою.  

 


