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Актуальність проблеми. Сучасне суспільство, яке переживає зміни 

в економічному та соціальному житті, ставить нові вимоги до особистості, 

яка була б здатною до ефективного спілкування, взаємодії та співпраці з 

іншими людьми. Але цьому може перешкоджати депресивність 

особистості, яка негативно впливає на всі її сфери життєдіяльності.  

Слід зазначити, що депресивні прояви паралізують життєву 

активність, знижують адаптаційні можливості та збіднюють психологічний 

потенціал особистості. Тому, незважаючи на актуальність досліджуваної 

проблеми, слід констатувати недостатню розробленість проблематики 

виникнення депресивності у вітчизняній психології.  

Виклад основного матеріалу. Депресивність практично не 

досліджений як психологічний феномен, в основному вивчалась депресія 

та депресивні розлади з позицій медичної і клінічної психології 

(Н. Гаранян, В. Ковальов, Г. Мазуро, Б. Михайлов, Е. Наталевич, 

В. Підкоритов, В. Синицький, Л. Шестопалова, Ю. Чайка та ін.).  

Розглядаючи феномен депресивність, слід зупинитися на тлумаченні 

цього поняття. Серед багатьох авторів (О. Баранов, Н. Водоп’янова, 

О. Єлисеєв, Є. Ільїн, А. Кудашев, Г. Нікіфоров, А. Реан та ін.) не існує 

єдиного визначення поняття депресивність, так як депресивність 

розглядається з різних концептуальних позицій.  

У психології поняття депресивність розуміється як: «властивість 

особистості, яка виникає внаслідок повторюваного гострого або 

хронічного переживання депресії, психологічною природою котрого є 

особистісна схильність, уразливість до депресивних станів». Отже, 

депресивність є фактом або наслідком неконструктивного переживання 

депресії і, відповідно, може існувати як ситуативна або постійна 

особистісна диспозиція [7]; [8]. 
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Оскільки депресивність – це наслідок неконструктивного 

переживання депресії, слід детальніше зупинитися на розгляді поняття 

депресія. Так, депресія (від лат. depressio – пригнічення, придушення) 

визначається як афективний стан, який характеризується негативним 

емоційним фоном, зміною мотиваційної сфери, когнітивних уявлень і 

загальною пасивністю поведінки [10]. У теоретичній та практичній 

психології розглядають депресію як феномен здорової психіки і депресію, 

як феномен психопатології людини. 

Н. Гойда, Н. Жданова, О. Напреєнко, В. Домбровська визначають 

депресію, як симптом, синдром або захворювання. Найчастіше цей термін 

визначається як синдром, що включає психологічні, емоційні, 

соматоневрологічні та інші клінічні прояви захворювання.  

У психологічному словнику за редакцією І. Дубровіної [9] депресія 

визначається як «гнітючий стан, що характеризується апатією, пасивністю, 

відсутністю інтересу до оточуючого».  

О. Лоуен розглядає депресія як відсутність будь-яких емоцій. 

Оскільки пригнічення емоцій викликає депресію, то остання не може 

розглядатися як емоція. У цілому депресію характеризують як негативний 

психічний стан, який впливає на психологічні, фізіологічні та соціальні 

функції індивіда [4]. 

На думку С. Головіна, депресія – це афективний стан, який 

характеризується негативним емоційним фоном, змінами мотиваційної 

сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю поведінки. У стані 

депресії спостерігаються важкі, болісні переживання і емоції – 

пригніченість, туга, відчай. Потяги, вольова активність різко понижені. 

З’являються нав’язливі думки про власну відповідальність за різноманітні 

неприємні, важкі події, що відбулися в житті людини або її близьких. 

Відчуття провини за події минулого і відчуття безпорадності перед 

життєвими труднощами поєднуються з відчуттям безперспективності 

(Л. Бурлачук, О. Вертоградова, Н. Іовчук, І. Кутько, І. Первова, 

А. Петровський, О. Подольський, К. Хорні та ін.). Самооцінка різко 

знужується, спостерігається суттєва розбіжність між «реальним» та 

«ідеальним» Я, зумовлена недосяжністю ідеалу, конфліктом тенденцій та 

потреб [2]. 

Пригнічення почуттів, на думку О. Лоуена, сприяє виникненню 

депресії, оскільки воно не дає людині покладатися на свої почуття при 

виборі того або іншого типу поведінки. Діапазон почуттів, які людина 

може виражати, визначає широту її особистості. Добре відомо, що людина, 

що знаходиться в депресії, закрита і що вивільнення будь-яких почуттів, 
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таких як печаль або гнів, які можуть бути виражені у психофізичній 

розрядці, за допомогою ударів або яких-небудь інших фізичних дій, сприяє 

негайному і позитивному ефекту на стан депресії [4].  

Зміненим виявляється сприйняття часу, який тягнеться болісно 

довго. Для поведінки в стані депресії характерні сповільненість, 

безініціативність, швидка стомлюваність; все це призводить до різкого 

падіння продуктивності. 

В психології виділяють типові прояви депресії, а саме: 

1. Емоційні прояви депресії: туга, придушене, пригнічений настрій, 

розпач, страждання, дратівливість, тривога, втрата здатності відчувати 

задоволення від раннє приємних занять, втрата інтересу до всього 

навколишнього. 

2. Фізіологічні прояви депресії: порушення сну (безсоння, сонливість), 

порушення функції кишечника (запори), зміни апетиту (його втрата або 

переїдання), зниження сексуальних потреб, болі в серці, шлунку, в м'язах, 

зниження енергії. 

3. Поведінкові прояви: уникнення спілкування (небажання 

спілкуватися з іншими людьми, схильність до самотності), відмова від 

розваг, зловживання алкоголем і психоактивними речовинами, що дають 

тимчасове розслаблення. 

4. Розумові прояви: труднощі прийняття рішення, труднощі 

зосередження, переважання негативних, похмурих думок про себе, 

занижена самооцінка, думки про самогубство (в разі тяжкої депресії), 

думки про непотрібність, чи не значимості себе в цьому суспільстві, 

сповільненість мислення. 

В свою чергу Д. Хелл [11] описав схему розгортання складових 

депресивної поведінки. Спочатку поведінка людини, яка страждає від 

депресії, схожа на заклик, на крик про допомогу. Відчай і безпорадність 

викликають у його близьких співчуття та бажання допомогти. Однак, 

скарги депресивної людини з часом починають провокувати у оточуючих 

незадоволення та ворожі почуття до неї: дратівливість і нестриманість 

призводить до появи відчуженості у людей, з якими вона спілкується. 

Іншими словами, заклик, ворожість і відчуження як компоненти 

депресивної поведінки, викликають у оточуючих амбівалентні почуття – 

співчуття, роздратування та прагнення уникати спілкування. Іноді 

суперечливі почуття близьких бувають настільки сильними, що блокуючи 

одне одного, провокують і у них відчуття безпорадності та внутрішньої 

спустошеності. Таким чином, дослідження депресивної поведінки 

засвідчує, що депресія не є проблемою лише її носія: глибоко проникаючи 
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у сферу міжособистісних стосунків людини, вона приносить страждання і 

його близьким.  

Психологи (А. Бек, Д. Майєрс, Д. Хелл, П. Левінзон та ін.) вказують 

на те, що депресія зумовлює негативні зміни і у когнітивній сфері 

особистості. Зокрема, депресивний настрій є причиною негативного 

мислення, песимістичного сприйняття світу і самосприйняття. 

Так, А.Бек [12, 61-90.] розглядає депресію не просто як емоційний 

розлад, а як своєрідний когнітивний стан, коли під дією психотравмуючих 

факторів активізується дисфункціональна схема, «когнітивна тріада 

депресії». Перший компонент депресивної когнітивної тріади стосується 

уявлень людини про себе як про нікчему, безпомічну, ні на що не здатну 

особу. Другий компонент передбачає негативний погляд на оточуючий 

світ, який змушує людину трактувати свою взаємодію з ним як ланцюжок 

провалів та поразок, у похмурих тонах змальовувати своє минуле і 

сьогодення. Третій компонент – це песимістичні очікування стосовно 

власного майбутнього, що розглядається як безрадісне і безперспективне. 

Ці когнітивні патерни зумовлюють появу мотиваційних, поведінкових і 

фізичних симптомів депресії. Депресивні схеми ускладнюють нормальну 

когнітивну переробку, сприйняття, пригадування інформації. Людина 

втрачає здатність адекватно інтерпретувати життєві події, у неї 

виробляється депресивний стиль мислення (самозвинувачення, 

перебільшення своїх недоліків, загострене почуття відповідальності тощо). 

Д. Хелл [11] пропонує розглядати депресію як захисний механізм, 

який виконує функцію внутрішньої інтеграції і забезпечує виживання у 

кризових життєвих ситуаціях. На думку автора зазначених положень, в 

період життєвої кризи, коли людина втрачає значущий об’єкт, у неї 

виникає природне почуття печалі, яке допомагає їй пережити цю подію. 

Якщо ж людина не може змиритися з втратою, страх перед якою набуває 

патологічного характеру, ситуація стає вкрай небезпечною (виникає 

ймовірність важкого психічного захворювання). За таких умов 

спрацьовують психологічні механізми захисту: внаслідок специфічної 

когнітивно-афективної переробки почуттів, почуття нестерпної печалі не 

допускається до свідомості людини, її заміщають депресивна пустота, 

байдужість, апатія. 

На думку психологів, одним із факторів депресії – непослідовність 

підкріплення (винагород і покарання). Особистість за такої ситуації 

втрачає здатність розуміти закономірності підкріплення. Так, наприклад, 

якщо батьки і вихователі використовують схвалення і покарання 

випадковим чином, це бентежить дитину, у неї розвивається почуття 
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безпорадності та безнадії. А почуття безпорадності та безнадії є 

характерними для синдрому депресії.  

П. Левінзон вважає, що депресія у людей розвивається через нестачу 

позитивного підкріплення поведінки, що відчувається ними. Це може 

відбуватися внаслідок того, що: 1) мало подій, які потенційно можуть бути 

позитивним підкріпленням для даної людини; 2) оточуюче середовище 

збідніле можливостями отримання позитивного підкріплення; 3) дана 

людина не має соціальних навичок, необхідних для того, щоб отримати 

позитивне підкріплення. Однією із сутнісних детермінант депресії є 

дезадаптація особистості внаслідок змін у соціальному оточенні. Якщо 

оточення, особливо соціальне, змінюється таким чином, що реакції, які 

раніше підкріплювалися, більше не підкріплюються, то вони зникають та 

одночасно з цим може виникнути депресія як наслідок втрати позитивного 

підкріплення.  

Так, на думку певних авторів [6;11], депресію можна узагальнити як 

прояв й необхідний інструмент усвідомленої чи неусвідомленої 

перебудови мотиваційної системи цінностей, інструмент вибору, механізм 

самобудування або саморуйнування.  

Таким чином, депресія визначається у психологічній літературі як 

психічний афективний стан, що характеризується зниженим настроєм, 

негативним емоційним фоном, змінами мотиваційної сфери, когнітивних 

уявлень і загальною пасивністю поведінки. В особливо складних випадках, 

при тривалій протяжності такого стану говорять про депресивне 

захворювання, яке потребує не тільки психологічного, а й 

медикаментозного лікування. 

Однією із причин росту депресивності людини можна розглядати 

культ сили та культ раціо, які призводять до заборони на переживання та 

вираження негативних емоцій (Н. Гаранян, В. Ротштейн, А. Холмогорова 

та ін.). При цьому різко ускладнюється їхня психологічна переробка, а 

отже, відбувається їхнє постійне накопичення. Заборона на емоції 

призводить до їхнього витіснення зі свідомості, і врешті, до розростання 

фізіологічного компонента у вигляді болю та неприємних відчуттів різної 

локалізації.  

Депресивний стан спирається на психологічну складову поняття 

депресії. Термін «депресивні стани» належить до класу психічних станів, 

володіючи необхідними для цього психологічними характеристиками. 

Депресивний стан – афективний стан, що характеризується негативним 

емоційним фоном, уповільненням розумових процесів, руховою 

загальмованістю. Депресивні стани (фази) характеризуються тріадою 
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психічних розладів: зниженим настроєм, уповільненням розумових процесів, 

рухової загальмованістю, недостатністю або відсутністю взаємодії з 

навколишнім світом. Відчуття змінюються, у міру того як змінюється 

зовнішні обставини, що викликає різні реакції з боку організму [4].  

Депресивний стан більшою чи меншою мірою діє на всю людину, 

перебудовує її. Хоча ці зміни можуть відбуватися поступово, депресивна 

людина відрізняється від тієї, якою вона була до початку депресії. Так, на 

думку Є. Ковальова, під час депресії переважають стійконегативні, 

безнадійні думки про майбутнє та сьогодення. Вони можуть бути змішані з 

роздумами про смерть й самогубство. Також автор визначає, що людина у 

депресивному стані відчуває себе самотньою, неповноцінною, 

безнадійною та марною. 

О. Лоуен запропонував розділити людей на дві категорії з точки зору 

розвитку депресивності – зосереджені на зовнішньому світі і його 

цінностях і такі, що живуть своїм внутрішнім світом. Ці категорії не 

абсолютні, а просто є зручними термінами для опису поведінки і ставлення 

людей до дійсності. Насправді, багато хто знаходиться десь посередині, не 

належачи ні до першої, ні до другої категорії. Зосереджені на зовнішньому 

світі набагато більш уразливі для депресії, ніж ті, хто зосереджений на 

світі внутрішньому. У широкому сенсі внутрішньо-орієнтована людина 

володіє сильним і глибоким відчуттям самості. На відміну від людини 

зовнішнього світу її поведінка і погляди менше піддаються впливу 

постійно змінних умов зовнішнього оточення. Ця особистість має 

внутрішню стабільність і впорядкованість у власних емоціях і почуттях, 

знаходиться на твердому фундаменті самоусвідомлення і 

самоствердження.  

З вищесказаного можемо зробити висновок, що депресивність як 

психологічний феномен негативно впливає на психологічне здоров’я 

людини вцілому, деструктивно діє на її емоційне благополуччя у житті. 

Виділяють такі наслідки депресії: 

1. Соціальні наслідки депресії. Депресія впливає на людину, її 

особистість, погіршує її стосунки з близьким оточенням, аж до можливого 

їх розриву, а отже, погано відбивається на розвитку суспільства загалом. 

Економічна діяльність людини, яка страждає на депресію, порушується 

через зниження працездатності. 

2. Клінічні наслідки депресії. З'являються захворювання органів 

та систем людини, перебіг наявних хвороб погіршується. Імунітет людини 

знижується, а отже, вона стає вразливою до різних інфекцій. Депресія 

сприяє розвитку остеопорозу. Депресивні розлади вдвічі збільшують ризик 
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виникнення захворювань серцево-судинної системи, інфаркту міокарда. 

Страждає і нервова система. На пам’ять, концентрацію уваги та інші 

процеси мислення депресія впливає негативно. Депресія неабияким чином 

впливає на сприйняття болю. Людина, яка страждає від хронічного болю у 

суглобах чи спині, у період депресії відчуває його посилення. Чимало 

людей, категорично заперечуючи наявність депресивного стану, 

скаржаться на різноманітний незрозумілий біль. 

3. Фізіологічні наслідки депресії. Депресія впливає на функції 

усього тіла. Зміни апетиту призводять до переїдання та появи надлишкової 

ваги чи, навпаки, до зникнення апетиту та втрати маси тіла. Депресія 

здатна викликати перебої у роботі гормональної системи та інші 

фізіологічні зміни. Найбільша її підступність у тім, що вона вражає 

одночасно тіло, розум і душу. 

Серед причин виникнення та розвитку депресивності та депресій 

О. Лоуен виділяє також прагнення людини до нереальних цілей, що не мають 

прямого відношення до основних людських потреб. Самовираження є ще 

однією основною потребою всіх людей і всіх живих істот. Людина, яка 

знаходиться в депресії, самовираження сильно обмежене, якщо не блоковано 

повністю. Самість переживається через самовираження, і вона в’яне, коли 

шляхи самовираження закриті. Але існують ще і внутрішні перешкоди, крім 

зовнішніх, які є могутнішими перешкодами для самовираження, ніж закони 

або насильницькі обмеження людини виражати себе. А оскільки внутрішні 

перешкоди часто бувають неусвідомлені або раціоналізовані, то людина 

скута ними набагато сильніше, ніж зовнішніми [4].  

А. Макаров виділяє ряд причин які зумовлюють виникнення 

депресії у сучасної людини, а саме: серцеві захворювання; серйозне 

хронічне захворювання (діабет, рак, псоріаз, хронічні болі); проблеми в 

шлюбі (зрада, сексуальна дисгармонія); уживання алкоголю або 

наркотиків; вживання медичних препаратів, здатних викликати депресію 

(стероїди, болезаспокійливі засоби); стресові ситуації в житті (зміна або 

втрата роботи, смерть коханої людини); соціальні стреси; залежність або 

співзалежність від інших людей; певний фізіологічний стан (анемія, 

порушення функції щитовидної залози); процес старіння або слабоумство, 

розумові розлади, що впливають на щоденне життя; недавнє серйозне 

захворювання або перенесена операція; пережите сексуальне або фізичне 

насильство в дитинстві; постійне почуття тривожності або патологічного 

страху; розлад харчової поведінки або синдром тривожності [5].  
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Призводити до депресивних виявів може так зване депресивне 

мислення, яке, за твердженням О. Бека, складається з трьох основних 

компонентів: 

1) негативне ставлення до себе («усе дуже погано, бо я така невдаха, 

не заслуговую на інше»); 

2) негативний життєвий досвід («усе завжди було погано»); 

3) песимістичний погляд на майбутнє («усе буде погано», «я не 

чекаю на щастя»). 

У цілому, сучасне трактування детермінації депресивності 

наголошує на порушеннях у біологічній, психологічній сферах, а також 

сфері оточуючого середовища і передбачає вплив двох напрямків – 

біологічного і психологічного. При цьому Е. Бібрінг зазначає, що ті умови, 

які сприяють виникненню депресивності, часто є засобами її подолання.  

Деякі зарубіжні дослідники (Г. Екіскал, Дж. Мак-Каллоу, О. Лоуен, 

Б. Скіннер, П. Уайброу) проблематики депресивних переживань 

стверджують, що кожне переживання, яке пов’язане із депресією, 

належить до двох взаємопов’язаних сфер: у внутрішній сфері організму 

відбувається постійна взаємодія біологічних і психологічних процесів. 

Оточуюче середовище, яке є зовнішньою сферою організму, регулярно 

ставить перед людиною завдання, які вона або успішно розв’язує, або ні. Г. 

Екіскал та В. Мак-Кіні висунули аналогічну гіпотезу про те, що депресія 

виникає з двох джерел:  

1) неспроможність копінг-стратегій до подолання проблем та стресів 

оточуючого середовища; 

2) деструктивний вплив неадекватних копінг-стратегій на біологічні 

та психологічні процеси [6]. 

Отже, зважаючи на відсутність у психологічній літературі єдиного 

визначення поняття депресивності, нами визначено поняття 

„депресивність‖ як властивість особистості, психологічною природою якої 

є особистісна схильність, уразливість до депресивних станів, переживання 

яких є неконструктивним, повторюваним гострим або хронічним. 

Актуальність вивчення теоретичних та практичних аспектів депресивності 

обумовлюється необхідністю корекції депресивних проявів на ранніх 

етапах вікового розвитку для запобігання негативних наслідків 

депресивності у дорослому житті, а також збереження та підтримки 

психологічного здоров’я, повноцінного гармонійного розвитку людини. 
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Радул И.Г. 

Депрессивность как психологический феномен 

В статье проанализировано понятие депрессивность как свойство личности, 

определенно психологическую природу этого феномена. Выделены причины и последствия 

депрессивности. 

Ключевые слова: депрессия, депрессивность, депрессивное состояние, личность. 

 

Radul I.H. 

Depressibility as a psychological phenomenon 

Effective communication, interaction and cooperation with other people can hinder 

depressed personality, which negatively affects all of its vital functions. It should be noted that 

depressive manifestations paralyze vital activity, reduce adaptive capacity and bring down the 

psychological potential of the personality. 

In psychology, the concept of depressibility is considered as: "the property of the 

personality, which appeares as a result of repeated acute or chronic experience of depression, the 

psychological nature of which is personality predisposition, vulnerability to depressive states." 

Consequently, depressibility is a fact or consequence of nonconstructive experience of depression 

and, accordingly, can exist as situational or permanent personality disposition. 

Depression is defined as an affective state characterized by negative emotional background, 

change in the motivational sphere, cognitive conceptions, and general inactivity of behavior. One 

of the reasons for the human depression increase is the cult of strength and cult of ratio, which 

leads to a ban on experiences and expressions of negative emotions. 

Thus, we can conclude that depressibility as a psychological phenomenon reversely affects 

the psychological state of the personality in the whole, destructively affects its emotional 

prosperity. 

Consequently, the concept of depressibility is considered as property of the personality 

whose psychological nature is the personality predisposition, vulnerability to depressive states. 

The experience of such states are unconstructive, repeated, acute or chronic. The problem of 

depressibility study is conditioned by the need for correction of depressive manifestations in the 

early stages of age development. It is implemented to prevent the negative effects of depression in 

adulthood, as well as preservation and support of psychological health, full harmonious 

development of the personality. 

Key words: depression, depressibility, depressive state, personality 

 

 


