
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я І 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА АВАРІЯ 

 
Пошук шляхів процесу збереження, зміцнення та формування 

психологічного здоров’я кожної особистості є стратегічною метою нашої 

держави. Здоров’я – це найцінніше надбання людини, необхідна умова її 

успішного розвитку, навчання й праці.  

28 квітня 2021 року студенти факультету ЦЩСТ – бакалаври-психологи та 

магістри спеціальності «Освітні, педагогічні науки» спілкуватися з учасниками 

наслідків ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – Лучком Анатолієм 

Петровичем та Зінаїдою Вікторівною Навроцькою, яка надавала медичну 

допомогу потерпілим.  

 
Надзвичайні ситуації і катастрофи трапляються за життя кожного 

покоління. В умовах сьогодення різноманітні негативні фактори екологічних 

катаклізмів, пандемій, локдаунів,  техногенних катастроф, значних 

інтелектуальних, фізичних та психічних навантажень, інтенсифікації 



комунікацій, несприятливий психологічний клімат у колективі вкрай 

несприятливо впливають на розвиток здоров’я особистості, – зазначила 

кандидат психологічних наук, доцент Надія Савчук.  

Психологічне здоров'я – це насамперед адекватна психологічна взаємодія 

із собою, власними потребами й бажаннями, мріями і цілями. 

 
Психологічно здорова людина – це перш за все людина спонтанна і творча, 

життєрадісна і весела, відкрита і така, що пізнає себе і навколишній світ не 

лише розумом, але і відчуттями, інтуїцією. Вона повністю приймає саму себе і 

при цьому визнає цінність і унікальність людей, які її оточують. Така людина 

покладає відповідальність за своє життя перш за все на саму себе і отримує 

уроки з несприятливих ситуацій. Її життя наповнене сенсом, хоча вона не 

завжди формулює його для себе. Вона знаходиться у постійному розвитку і, 

звичайно, сприяє розвитку інших людей. Тому формування культури 

психологічного здоров’я є надзвичайно важливим. 



Виховання психологічної культури здоров’я підростаючого покоління на 

прикладах минулого позитивно впливають на формування гармонійної 

особистості, - підкреслила кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Потапюк. 

 
У перші роки після Чорнобильської катастрофи фахівці говорили, що її 

віддалені наслідки відгукнуться за кілька десятиліть значним погіршенням 

здоров'я потерпілих людей. А негативний вплив аварії відчуватимуть не лише 

нинішнє, а й майбутні покоління. Згідно з дослідженнями інституту соціології 

НАН України, у постраждалих від аварії сформувався комплекс психологічних 

проблем. 

Як саме відбувалися події того страшного 1986 року розповіли нам 

запрошені гості. Завдяки мужності, самовідданості і високому професіоналізму 

учасників ліквідації наслідків катастрофи, аварія була локалізована. На жаль, 

багато кого уже немає в живих, вони померли від надмірної дози радіації. 

Чимало назавжди втратили своє здоров'я. Брак комунікації і водночас жорстка 

політика добровільно-примусового відселення, навішування ярлика 

«чорнобилець» незалежно від того, наскільки аварія завдала шкоду тій чи іншій 

людині, травмували психіку та змінили світогляд поколінь українців. Статус 

«чорнобилець» став негативним ярликом, що почав відлякувати, замість того, 

щоби викликати повагу та бажання допомогти.  

Значний негативний вплив на психіку зумовило переселення. Мешканці 

Зони змушені були покинути свої домівки, роботу, друзів, у багатьох 

погіршився матеріальний стан. Не рідко доводилося змінювати професію. 

Життя на новому місці довелося будувати практично з нуля, що призвело до 

колосального стресу. Особливо страждали діти. Тому підвищення їхньої 

грамотності в галузі збереження і зміцнення духовно-морального, соціального, 

фізичного та психічного здоров’я, пропагування здорового способу життя, 

фізичного виховання і спорту є важливим і актуальним завданням сучасної 

системи освіти.   



 
Запрошені лектори розповіли про особливості розвитку дітей, які 

постраждали внаслідок техногенної катастрофи. Було акцентовано увагу на 

специфіці навчання і корекційної роботи з такими дітьми.   

Також гості презентували документальні кадри про трагічні факти тих 

днів, героїзм простих людей, які, незважаючи на загрози здоров’ю та своєму 

життю, сміливо боролися з «мирним атомом», щоб майбутні покоління могли 

жити нормальним життям.  

 
На завершення присутні обмінялися враженнями. Чимало питань цікавило 

студентство. Як справедливо відзначила Зінаїда Навроцька, – брак інформації 

породжує страх, який може завдати набагато більше шкоди, аніж сама 

проблема. Тому такі заходи необхідні: варто пам’ятати помилки минулого, і 

діяти так, щоб вони не повторювалися. 



Надзвичайні ситуації і катастрофи трапляються за життя кожного 

покоління. Роль влади та всього громадянського суспільства – допомогти одне 

одному пережити їх як фізично, так і психологічно. Зокрема, побудувати чесну 

комунікацію одне з одним. Тому постійно турбуйтеся про свій психологічний 

стан так, як ви турбуєтеся про своє помешкання: прибирайте у своїй свідомості 

й самосвідомості, наводьте лад у думках, витирайте пилюку з дитячих спогадів, 

влаштовуйте час від часу генеральні прибирання особистісних характеристик і 

ревізії мотивів, ціннісних орієнтацій, мрій, бажань і цілей. 

 

 


