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Поняття «психологічне благополуччя» близько пов'язане з такими 

поняттями, як душевне здоров'я, осмисленість життя , гармонія і відчуття 

цілісності. Як описував П. П. Фесенко у своїх роботах, психологічне 

благополуччя визначається не об'єктивною оцінкою або показником, а 

емоційним забарвленням відчуттів особистості з приводу власного життя. 

В опитувальнику «Психологічне благополуччя» К. Ріфф виділила шість 

основних компонентів даного терміна: позитивне ставлення до інших як 

здатність до емпатії і вміння дбати про добробут оточуючих, самосприйняття як 

показник усвідомлення і прийняття різних сторін «Я», автономність, яка 
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виражається в умінні слідувати власним переконанням, компетентність, 

виражена в здатності контролювати й управляти власним життям, наявність 

цілей, які надають сенс життя, особистісний ріст як показник самореалізації [1]. 

На підставі узагальнення вищезазначених складників можна зробити 

висновок, що психологічне благополуччя пов'язане з такими особистісними 

якостями, як впевненість у собі, адекватна самооцінка, позитивний погляд на 

життя, доброзичливість, товариськість, емоційна стабільність. Психологічне 

благополуччя безпосередньо впливає на настрій особистості, на продуктивність 

діяльності, на успішність поведінки та на міжособистісну взаємодію. 

Що ж тоді є регулятором психологічного благополуччя? Відповідь проста: 

фізична форма самої особистості, її спортивна підготовленість і, в цілому, 

ставлення до фізичних навантажень. 

Спорт розглядається як один з основних факторів, що впливає на 

емоційну стабільність особистості; способів, що допомагає зняти напругу, 

поліпшити настрій і розумову працездатність. Розглянемо наукові дослідження, 

які підтверджують факт позитивного впливу фізичної активності на 

психологічне благополуччя. 

Перший експеримент був проведений в 1970 році: для участі вибрали дві 

групи юнаків. Перша група тренувалася протягом шести тижнів за програмою, 

у яку були включені пробіжки, плавання, їзда на велосипеді. Друга група вела 

свій звичайний малорухливий спосіб життя, без спорту. Результат показав, що 

юнаки, які перебувають у першій групі випробовуваних, набагато швидше 

виходили з пригніченого стану, ніж юнаки з другої групи [2]. 

Це засвідчує про те, що під час заняття спортом організм виробляє 

ендорфіни – природні антидепресанти і так звані «гормони щастя». Іншими 

словами, фізичні навантаження викликають активний приплив кисню до всіх 

органів тіла, в тому числі і до головного мозку [2]. Це сприяє усуненню 

багатьох психічних занепокоєнь, таких як смуток, депресія, стрес, безсоння. 
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У другому експерименті досліджували рівень тривожності у юнаків та 

дівчат до і після 45-хвилинного заняття з аеробіки. Результат показав, що у 

випробовуваних значно знижувався рівень тривоги відразу ж після фізичного 

навантаження й повертався він до вихідного показника тільки через 4-6 годин. 

[4]. Через добу середній показник рівня тривожності був такий же, як і перед 

тренувальним заняттям. Це свідчить про те, що регулярне виконання фізичних 

навантажень швидко знижує рівень тривоги, а також запобігає розвитку 

хронічної тривожності. 

Також було проведено ще одне дослідження по професійному вигорянню, 

і як фізична активність допомагає запобігти цьому процесу [3]. В експерименті 

брали участь вчителі з високим рівнем вигорання. Випробовувані були поділені 

на дві групи, одна з яких брала участь у тренінгу з об'ємом в 36 годин з метою 

підвищити продуктивність і набути навички впевненої поведінки. Другій групі 

запропонували займатися фізичними навантаженнями 4 рази на тиждень по 45 

хвилин протягом 6 тижнів. Результати показали таке: в учасників тренінгу 

показник вигоряння наближався до вихідного, а в учасників, які займалися 

спортом, показник емоційного виснаження значно покращився. Більш того, 

учасники відзначили, що настільки звикли до фізичних навантажень, що 

заняття спортом стали приносити їм задоволення. 

Чому ж знаючи такий позитивний вплив спорту на психологічний стан, 

більшість юнаків і дівчат пасивно ставляться до спорту? 

Психологи вирішили провести дослідження на цю тему та запросили для 

участі в опитуванні студентів [3]. Аналіз відповідей показав, що більшість 

здобувачів вищої освіти нейтрально ставляться до спорту через такі фактори, як 

несформована потреба займатися фізкультурою і низька мотивація. Студенти 

вважають, що краще приділяти увагу внутрішньому стану, ніж фізичному. Їх 

організм ще занадто молодий і здоровий, тому займатися спортом для 

поліпшення фізичного стану просто немає необхідності. А також студентам не 

вистачає знань про взаємозв'язок між психологічним і фізичним здоров'ям. 
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Виходить, щоб студенти могли в цьому переконатися, тобто, перевірити 

позитивний вплив спорту на психологічне здоров'я, їм потрібно включити 

фізичне навантаження у свій розпорядок дня. 

А. Нечаєв у своїй монографії писав: «Пора, нарешті, визнати, що не 

можна говорити про повну вихованість там, де відсутнє виховання рухів». 

Спорт сприяє формуванню таких життєво важливих вольових якостей 

особистості, як наполегливість, цілеспрямованість, сміливість і рішучість, 

самодисципліна та ініціативність. Крім того, спорт має і важливу практичну 

користь: для людей, що регулярно займаються фізичною активністю, 

зменшується тривожність і напруга. Спорт – це антидепресант, допомагає на 

якийсь час забути про свої проблеми, повернутися в позитивний лад і провести 

час з користю. 
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