
ЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я   

Психологи вважають, що душевне здоров’я людини залежить не стільки 

від подій, що відбуваються у нашому житті, скільки від реакції на них. Саме тому 

кожному з нас необхідно навчитись керувати власним емоційним станом. Лише 

позитивний підхід до вирішення життєвих проблем, уміння виявити свої 

відчуття, дбайливе відношення до всіх, хто нас оточує –

рецепт  гарного  самопочуття. Позитивне сприйняття світу може насправді 

покращити здоров’я і зрештою подовжити життя. Емоції є найважливішим 

ланцюжком зв’язку особистості з навколишнім світом, фундаментом ставлення 

до себе й до інших. Саме емоції та почуття дають людині змогу осмислити й 

розрізнити добро і зло, красиве й некрасиве та опанувати здатність регулювати 

власну поведінку. 

Чи зможе людина прожити без емоцій? Чи зможе правильно сприймати 

світ та стати повноцінною особистістю? Ці та інші важливі теми афективної 

сфери розкрили студенти-психологи на практичному занятті-тренінгу "Емоції у 

студентському житті". 

 

Проведення цікавих вправ, методик, елементів аутотренінгу дозволило 

активізувати студентську аудиторію. Адже від емоційного стану залежить 

розумова діяльність, участь у різних сферах суспільного життя. Основне 

завдання тут полягає в тому, щоб зрозуміти та навчитись правильно керувати 

своїми емоціями, тобто розвинути свій емоційний інтелект. Емоційний інтелект 



– це здатність людини брати участь в управлінні власними емоціями, а також 

емоціями оточуючих людей. Розвиненою особистістю вважається та, у якої 

рівень інтелекту і коефіцієнт вміння управляти своєю емоційністю досить високі. 

Проведення тесту на емпатію дозволило визначити рівень розуміння почуттів 

інших людей, вміння слухати та бути уважним. 

 

Студентський вік – особливий етап у розвитку особистості, це спосіб 

розвинути комунікативні та командні навички. Чи зможе одна людина без 

команди побудувати імперію? Чи зможе людина без команди створити ракету, 

машину, вакцину? Відповідь очевидна. Для будь-якої людини важливо 

розвивати командні навички, що допоможуть не тільки на спортивному 

майданчику, не тільки на розважальних або інтелектуальних квестах, а й 

знайдуть своє значення  у майбутній соціалізації. Навички спільної взаємодії 

були представлені у вправі «Команда», яка практично показала необхідність 

співпраці та позитивних емоцій у командній роботі. Свого часу ще давній 

філософ Спіноза звернув увагу на те, що емоції «…збільшують або зменшують 

здатність самого тіла до дії». Саме позитивні емоції спонукають людину до 

діяльності й досягнення корисного результату. 



 

 

Як показують  проведені дослідження, коли людина відчуває радість, 

позитивні  емоції,   в організмі вивільняються катехоламіни – гормони, що 

перешкоджають запальним процесам. Водночас  відбувається викид  ендорфінів, 

які здатні зменшити больові відчуття. Найбільший вплив  емоції  чинять на 

серцево-судинну систему. Сильний гнів і тривале роздратування сприяють 

порушенню роботи серця і розвитку такого захворювання, як гіпертонія. 

Кровообіг також багато в чому залежить від емоцій: змінюються пульс, тиск, 

тонус  кровоносних судин. Позитивні емоції викликають прилив крові до шкіри, 

а також покращують склад крові. Емоції змінюють ритм дихання: від сильного 

тиску людина може задихатися. 

Люди, які постійно відчувають стрес, частіше страждають інфекційними 

захворюваннями верхніх дихальних шляхів. А у людей, які відчувають позитивні 

емоції, дихання стає легшим. 

Вчені з Каліфорнійського університету Ріверсайд (США) стверджують, що 

ключ до успіху – це щастя. Щасливі люди частіше пробують щось нове і кидають 

виклик долі, краще справляються зі стресом, у них міцніше здоров’я,  вони 

довше живуть. 



 

Відчуття щастя дозволяє людям бути більш товариськими і щедрими, 

досягати успіхів у навчанні, заробляти більше грошей, мати сильнішу імунну 

систему. Подібні емоції притаманні й закоханим. Складне людське почуття 

«любов» у широкому значенні цього слова становить основу психічного життя 

людини, є організуючим началом її життя, надає йому сенс і цінність. Цікаве 

відео про розуміння цього феномену дітьми дало можливість отримати незабутні 

враження і гарний настрій.  

«Повернись до сонця і хмари розійдуться!»: світлі думки в голові – 

обов’язкова складова здорового способу життя. І тільки від самої людини 

залежить, яка думка (позитивно чи негативно зафарбована) є головною.

 


