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Аспірант 

Відкритий міжнародний унівеситет розвітку людини «Україна» (Київ, Україна) 

ПОЧУТТЯ ПОВ'ЯЗАНОСТІ – ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ 

 

The article examines correlations between a sense of happiness and experiences 

relatedness. 

A brief presentation of the theory of salutogenesis is presented. The article 

discusses the arguments of A. Antonovsky about a person’s capability to rejoice and live 

happily if he/she has a deep feeling of relatedness. Given that a person meets constantly 

stresses on his/her life path, we show which resources can strengthen him/her and help 

him/her deal with stresses. It is substantiated that one of the main personal tasks is to 

manage chaos and find strategies and available resources to cope with daily life changes 

and to experience life happiness. 

 

Щастя – складне поняття, яке можна визначити по-різному. Це відчуття 

людиною себе здоровою фізично, психологічно, морально, матеріально, емоційно і 

духовно. Проте, як відомо, здоровий не той, у кого немає проблем, а той, хто в 

змозі з ними впоратися [1]. Тому, будучи однією із важливих цінностей в житті 

людини, щастя є ступенем оцінки людиною загальної якості свого життя в цілому, 

тобто тим, наскільки людина любить життя, яким вона живе [7, 12, 26]. 

На сьогоднішній день все більше психологічних теорій і концепцій здоров'я 

ґрунтуються на загальній концепції салютогенеза. Поняття «салютогенез» 

походить від латинського слова «salus, salutis» – «здоров'я, зцілення» і грецького 

«genesis» – «походження». Відповідно, головне питання салютогенезу – 

походження здоров'я. Поняття салютогенез закладає новий особливий 

дослідницький напрямок, нову парадигму. Класичною концепцією, що розкриває 

суть салютогенезу є концепція, створена А. Антоновським, який розкриває, як він 

сприймав світ [3]: 

1. він бачив людину у взаємодії з навколишнім середовищем, що вимагає 

системного мислення, в якому основна увага приділяється індивіду в контексті 

середовища; 

2. хаос і зміни – це нормальний стан життя, тобто повсякденне життя, яке 

постійно змінюється, має гетеростатичну регуляцію, на противагу 

гомеостатичній. 

Виходячи з цього, завдання людини полягає в тому, щоб керувати хаосом і 

знаходити стратегії та ресурси, доступні для того, щоб впоратися зі змінами в 

повсякденному житті. Салютогенна концепція робить акцент на факторах захисту, 
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а не на більш традиційних факторах ризику, необхідних для психічного здоров'я та 

психічної сили опору. 

Ключовим поняттям в теорії А. Антоновського є те, як конкретні особисті 

установки служать для того, щоб зробити людей більш стійкими до стресів, з 

якими вони зустрічаються у повсякденному житті. Ці установки допомагають 

людині краще справлятися з проблемами (залишатися здоровою), завдяки 

«почуттю пов’язаності (узгодженості, когерентності)» (sense of coherence) щодо 

життя та його проблем. Це загальний життєвий настрій, з яким людина 

справляється з повсякденними проблемами. 

На думку А. Антоновського [4, 5, 6], ресурси загального опору мають 

імуностимулюючу дію, які полегшують вплив факторів стресу і сприяють 

протистояння йому. Визначенню цієї дії слугує почуття пов'язаності, яке 

співвідноситься з відчуттям стійкої та динамічної віри в те, що: 

3. стимули, які ми отримуємо із зовнішнього і внутрішнього середовища 

протягом всього свого життя, є структурними, передбачуваними і зрозумілими; 

4. у людини є всі необхідні ресурси для реагування на вимоги цих стимулів; 

5. вимоги стимулів завжди є певним викликом, який вартий того, щоб на нього 

відповісти. 

Отже, почуття пов'язаності допомагає людині оцінити і зрозуміти ситуацію, в 

якій вона перебуває, знаходити сенс для руху в напрямку зміцнення здоров'я і мати 

здатність робити це (зрозумілість, керованість і осмисленість) [12], його 

характеризує три основні моменти: 

а) стимули зовнішнього і внутрішнього середовища є чіткими і зрозумілими 

(зрозумілість); 

б) людина здатна управляти ситуацією, що формується цими стимулами 

(керованість); 

в) завдяки усвідомленню людиною сенсу подій, вони сприймаються як виклик, що 

вимагає прийняття і гідної відповіді, тому не відчуваються як непосильна ноша 

(осмисленість). 

При такому підході люди не класифікуються на здорових чи хворих. 

Оскільки ми всі перебуваємо десь між уявними полюсами повного благополуччя 

та загальної захворюваності. 

У більш вузькому значенні салютогенез часто прирівнюється до почуття 

пов'язаності, яке визначається як: «глобальна орієнтація, що виражає ступінь 

пронизуючого, стійкого, хоча й динамічного почуття впевненості в тому, що 

внутрішнє і зовнішнє середовище людини передбачуване і є висока ймовірність 

того, що все вийде так, як цього можна очікувати» [3]. 

Таким чином, почуття пов'язаності А. Антоновський вважав ключовим в 

концепції салютогенної моделі. Тому ми зосередимося детальніше на питанні, 

чому сенс когерентності (почуття пов'язаності) фактично еквівалентний за 

значенням салютогенезу для багатьох вчених? 

У своїй роботі про «Глобальне зміцнення здоров'я» [6] А. Антоновський 

запропонував програму досліджень, що складається виключно з питань про 

почуття пов'язаності: 

 «Чи є почуття пов'язаності головним чином буфером, особливо важливим для 

людей з більш високим рівнем стресу, або воно важливе по прямій лінії? 
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 Чи існує лінійний зв'язок між почуттям пов'язаності та здоров'ям, або є якесь 

особливо слабке (або особливо сильне) почуття зв'язності? 

 Чи змінюється значення почуття пов'язаності з віком, наприклад, на той час, 

коли ряди виснажуються, а ті, хто виживає, зазвичай мають відносно сильне 

почуття пов'язаності, як і раніше це має велике значення? 

 Чи існує більш тісний і прямий зв'язок між почуттям пов'язаності та емоційним 

благополуччям, ніж з фізичним благополуччям? 

 Який взаємозв'язок між рухом людини до благополуччя і силою його/її 

колективного почуття пов'язаності? 

 Чи працює почуття пов'язаності через зміну ставлення та поведінки, 

емоційного рівня або, можливо, як підказує захоплююча нова область ПНІ 

(психонейроімунологія), від центральної нервової системи до природних 

клітин-кілерів?». 

Орієнтація на салютогенез тісно пов'язана з широким академічним рухом в 

напрямку позитивного погляду на людське життя [13]; салютогенну спрямованість 

включають дослідження позитивної організаційної поведінки в організаційній 

психології стосовно досліджень щастя в управлінні [10]; рух в напрямку 

поліпшення психічного здоров'я як зміщення від використання несвідомих 

механізмів психологічного захисту в напрямку використання свідомих механізмів 

подолання до здатності до постійної і творчої внутрішньої перебудови та 

зростання; від втрати емоційної енергії до її продуктивного використання; від 

емоційних страждань до радості; від нарцисизму до самовіддачі; від експлуатації 

інших до взаємної взаємодії [3, 4, 5, 6]; визначення життєвої орієнтації як способу 

опису всесвіту і життя в ньому з точки зору того, що є і що має бути; що можна 

знати чи робити в житті, і як це можна знати чи робити, до яких цілей прагнути 

[11]. 

Ці дослідження переконливо свідчать про те, що саме гетеростаз, а не 

гомеостаз є прототипом характеристики живого організму. 

Виходячи з тези А. Антоновського про те, що життя – це хаос, в якому ми 

повинні постійно мати відношення до змін, життєво важливим є те, що ми можемо 

впоратися з цим хаосом. Тобто салютогенний погляд на стрес полягає в тому, що 

життя за своєю природою сповнене стрессорів, причому комплекси стресорів 

життєвої ситуації далеко не заслуговують більшої частини нашої уваги. Ми хочемо 

зрозуміти: або здоров'я, або хворобу. Зосередивши увагу на здоров'ї, відкидається 

неявне припущення, що стресори за своєю природою є патогенними, а їх наслідки 

для здоров'я можуть бути зрозумілі тільки в тому випадку, якщо ми зрозуміємо 

процес подолання труднощів» [5]. 

Здійсненний короткий аналіз психологічного змісту почуття пов'язаності 

свідчить про те, що воно відображає погляд людини на життя і здатність реагувати 

на стресові ситуації. Це глобальна орієнтація розглядати життя як структуроване, 

кероване і значиме. Це життєва орієнтація, певний образ мислення, буття і дії з 

внутрішньою довірою, яка спонукає людей виявляти, отримувати вигоду, 

використовувати і повторно використовувати наявні в їхньому розпорядженні 

ресурси [8]. 

Салютогенестична спрямованість особистості стимулює пізнавальну 

активність людини; допомагає їй усвідомити необхідність націленості на здорові 
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життєві цілі; формує уважність до самосприйняття. А позитивне ставлення до себе, 

впевненість у поєднанні з довірою до майбутнього є ознаками здоров'я, яке так 

необхідне всім, щоб жити, любити, радіти. 

Згідно салютогенній теорії, людина з високим ступенем почуття пов'язаності, 

мотивована на те, щоб керувати своєю власною життєвою ситуацією і працювати 

над нею, а, значить, бути щасливою. 
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