
 

 
«У світі не існує більшої дієвої допомоги для 

 виживання навіть у найжахливіших умовах , 

аніж знання, що твоє життя має сенс» 
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Позитивний настрій – найголовніше в житті. Саме оптимізм не 

дозволяє впасти в депресію, нервувати через дрібниці, які руйнують 

імунітет, впливають на внутрішні відчуття, від яких залежить здоров’я. 

 

Всесвітній день психічного здоров'я (World Mental Health Day) 

відзначається у світі з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації 

психічного здоров'я (World Federation for Mental Health), з метою підвищення 

інформованості населення щодо проблем психічного здоров'я і способів його 

зміцнення, а також профілактики і лікування психічних розладів 

Психічне здоров'я є невід'ємною частиною і найважливішим 

компонентом здоров'я. Воно визначається як стан благополуччя, при якому 

кожна людина може реалізувати свої здібності і власний потенціал, 

протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно і плідно працювати і 

робити внесок в життя своєї спільноти. В цьому позитивному сенсі психічне 

здоров'я є основою благополуччя кожної людини і ефективного 

функціонування всього співтовариства. 

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в наші дні на планеті 

існують більше 450 мільйонів людей, які страждають психічними 

захворюваннями, кожна друга в світі людина має шанс захворіти психічним 

розладом протягом життя. Більшість з них — це особи з межовими психічними 

розладами. 

Саме розповсюджене психічне захворювання — депресія. За прогнозами 

ВООЗ, до 2020 року вона займе перше місце серед захворювань за тривалістю 

непрацездатності у році. В даний час страждають депресією 26% жінок і 12% 

чоловіків. 

Тому одним з головних завдань Всесвітнього дня психічного здоров'я є 

скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби 

Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості. 

Провісниками психічних захворювань є стреси...  

 

Сучасне життя саме по собі спонукає до стресів: зміни в житті 

політичному, економічному, негаразди на роботі, та й просто поїздка в 

громадському транспорті призводять до того, що людина зі своїми стресами 

починає миритися, а так і до депресії недалеко. Стреси стали складовою 

частиною життя сучасної людини. Люди борються з ними, не замислюючись 

про те, що потрібно не боротися, а не допускати їх. 

Простіше Живіть, посміхайтесь частіше. 

Образ не тримайте, Живіть веселіше. 

Не рюмсайте через дрібниці й негоду. 

Вдихніть повні груди осінньої вроди. 

Шукайте, танцюйте, у мріях літайте, 

І душу, красою й добром напувайте. 

Любіть холоди, снігопади, метілі… 

І зливи, й тумани задумливо-білі. 



Даруйте сюрпризи, образи Прощайте… 

У серці своєму любов відшукайте. 

Для рідних, близьких станьте сонечком ясним. 

Даруйте тепло їм, і радість і щастя. 

Любіть захід сонця, світанку радійте, 

І вірте у диво, про щастя помрійте. 

Бездомних котів, чи собак нагодуйте… 

Вирощуйте квіти і людям даруйте. 

 

Читайте вірші та складайте романи, 

І друзям лікуйте душевні їх рани. 

Відкрийте вікно, хай веселка засяє, 

Радійте життю, час мов річка спливає. 

Не бійтесь життя, помилятись — нормально. 

У світі немає людей ідеальних. 

Тож, дощик пішов — Ви йому порадійте! 

І душу свою щиро Богу відкрийте. 

 

 

Поради студентам, викладачам, батькам  

щодо збереження емоційного здоров’я 

«Осінні секрети хорошого настрою» 

  Психологи вивели 4 правила, які допоможуть позбутися нудьги і завжди мати 

хороший життєвий настрій. 

І. Рух і життєва активність. 

Люди, які живуть активним життям, набагато рідше схильні до стресів і 

нападів нудьги. Цікава робота чи творчість, а також заняття спортом просто не 

залишають часу для депресії. А також активні фізичні навантаження сприяють 

виробленню гормону ендорфіну, який викликає почуття ейфорії. 

 ІІ. Дружба з оптимістами. 

Намагайтеся спілкуватися з позитивними людьми. Кажуть, що поганий 

настрій заразний, тому краще «заряжатися» від тієї частини вашого оточення, 

яка сповідує позитив, життєлюбність і хороший настрій. 

 ІІІ. Правильний раціон. 



Виявляється, наше меню теж здатне впливати на душевний стан. 

Наприклад, гіркий шоколад давно визнаний активним борцем з поганим 

настроєм. Також позитивно впливають на психіку банани, ананаси, сливи та 

яблука. З іншої сторони, картопля, хліб і макарони мають заспокійливу дію. 

 ІV. Свіже повітря та сонячне світло. 

Сонячне світло підвищує в організмі вироблення гормону щастя — 

серотоніну, який відповідальний за хороший настрій. У результаті регулярних 

прогулянок і тривалого перебування на природі людина відчуває прилив 

життєвих сил та поліпшення настрою, організм краще здійснює опір стресам, а 

життя відчувається яскравішим, цікавішим та насиченішим. 

 

 Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з книжковою 

виставкою. Оригінали документів можна переглянути у читальному 

залі відділу обслуговування . 
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Наші думки і емоції взаємопов’язані, а ще вони впливають на фізичне 

здоров’я. Тому не забудьте побажати один одному стабільності і витримки. 
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