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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ З ПСИХІЧНИМ   

ЗДОРОВ’ЯМ ОСОБИСТОСТІ 
 

У статті досліджується проблема взаємозв’язку автобіографічної пам’яті з психічним здоров’ям особистості. У зв’язку з цим 

проаналізовано поняття «автобіографічна пам'ять» та «психічне здоров’я»; наголошено на особливостях автобіографічної 

пам’яті; теоретично досліджено чинники психічного здоров’я особистості. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах вче-

ні все більше звертаються до проблеми когнітивних 

процесів людини, у тому числі і пам’яті. Зокрема, 

актуальними є  дослідження такого її виду як авто-

біографічна пам'ять. Такий інтерес до автобіогра-

фічної пам’яті (АП) людини є досить аргументова-

ним. Людина через свої спогади може простежити 

зміни в собі, трансформацію своїх переконань, пог-

лядів. Дослідження  може полегшити розуміння 

змісту АП конкретної людини, вивчення характе-

ристик опису подій її життя та, взагалі, розуміння 

мети звернення до власної АП, що може бути корис-

ним як для теоретичної розробки індивідуально - 

типологічних особливостей АП, так і для практич-

ної роботи з людьми у сфері охорони здоров’я, пси-

хотерапії. Саме тому сьогодні є досить актуальним 

дослідження проблеми взаємозв’язку автобіогра-

фічної пам’яті з психічним здоров’ям особистості.   

Aнaліз попередніх досліджень тa публікaцій. 

Особливості функціонування автобіографічної па-

м’яті висвітлені в працях таких  вчених, як В. 

Нуркова, К. Василевська, Л. Засєкіна, У. Джемс й ін. 

Поняття та складові психічного зоров'я  досліджува-

ли такі науковці як В. Петренко і Є. Щербина, В. 

Мясищев. Так, згідно з поглядами В. Нуркової, ав-

тобіографічна пам’ять – це підсистема, яка оперує 

спогадами про особистісно-значущі події і стани[4]. 

Дослідниця також виокремила одиниці автобіогра-

фічної пам’яті. У. Джемс  одним із перших визначив 

особистість як взаємодію пам’яті з  власним мину-

лим. Його погляди  своїми розробками підтвердив 

В. Чугунов. Визначення  психічного здоров’я дали 

В. Петренко і Є. Щербина. В. Мясищев наголосив 

на такому важливому компоненті психічного 

здоров’я як психічна рівновага. 

 Отже, зараз вже зібраний теоретичний, емпірич-

ний матеріал, який розкриває структуру, механізми 

функціонування, різноманітні феномени автобіо-

графічної пам’яті. Однак досить небагато уваги 

приділяється індивідуальним особливостям АП. 

Про зв’язок саме автобіографічної пам'яті з психіч-

ним здоров'ям людини можна робити доволі багато  

 

припущень. Тому і було поставлено питання про 

зв’язок особливостей АП з психічним здоров’ям 

особистості. 

Мета статті – теоретично дослідити 

взаємозв’язок автобіографічної пам’яті з психічним 

здоров’ям особистості. 

Виклад основного матеріалу та результати 

дослідження. 
У сучасній психології виділяють декілька видів 

пам’яті, які відповідають за різні види інформації. 

Так, цілісні автобіографічні події, які складають 

індивідуальність особистості, потребують взаємодії 

декількох систем пам’яті[6]. Автобіографічна па-

м’ять (АБП) є підсистемою декларативної довго-

строкової пам’яті, що апелює до спогадів про виз-

начні події та емоційно значущі стани особистості [3]. 

Цей вид пам’яті поєднує в собі риси епізодичної і 

семантичної систем довготривалої пам’яті. Одини-

цями автобіографічної пам’яті є дискретні події, які 

мають 4 аспекти існування: «яскраві події», «важливі 

події», «переломні події», «характерні події»[2]. 

Пам’ять суб’єктивно відображає минулий життєвий 

шлях, який складається з  фіксації, зберігання, інтер-

претації, актуалізації того, що є  особистісно значу-

щим. Таким чином, АБП відтворює самоідентичність 

особистості як унікального психологічного феномену. 

Існують точки зору, що автобіографічні спогади 

є  сутністю нашої особистості та власне її форму-

ють[5]. У  цьому контексті повернемося до розро-

бок У. Джемса, який із 1890 р. одним із перших виз-

начив особистість як взаємодію пам’яті з  власним 

минулим: «…немає особистості без можливості по-

вернутися в минуле…» [3]. Ці розробки підтверд-

жуються позиціями мнестологічної парадигми пси-

хотерапії В.  В.  Чугунова. Особистість розгляда-

ється у  зазначеній парадигмі психотерапії як «…ва-

ріативна динаміка мнестичних процесів 

і  визначених ними модусів реагування (зовнішніх 

патернів і  внутрішнього переживання); особистість 

не може бути структурою (чи то ієрархічно, чи то 

типологічно організованою), оскільки є функ-

цією…» [1]. Сьогодні прийнято вважати, що осо-
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бистість — це пам’ять (персональний досвід 

і  знання, отримані протягом життя), тобто те, ким 

ми були, хто ми є  сьогодні і  ким ми можемо стати. 

У  цих особливостях АБП властива тільки людині 

[3]. Коли особистість згадує щось зі своєї біографії, 

активізується ціла система, розташована в корі 

головного мозку. Тож будь-яке порушення в  цій 

системі (наприклад, при травмі) викликає порушен-

ня особистих спогадів аж до повного їх зникнення 

і  «втрати особистості» [5]. Слід підкреслити, що 

АБП неточна. Дослідження свідчать, що вона може 

бути майже точною, частковою або взагалі 

неправильною.  

За визначенням В. П. Петренка і Є. А. Щербини, 

«психічне здоров'я - це такий відносно стійкий стан 

організму й особистості, що дає змогу людині 

усвідомлено, враховуючи свої фізичні й психічні 

можливості, а також навколишні природні та 

соціальні умови, здійснювати й забезпечувати свої 

індивідуальні й суспільні біологічні та соціальні 

потреби на основі нормального функціонування 

психофізичних систем, здорових психосоматичних і 

соматопсихічних відносин в організмі»[5]. 

  На думку В. Мясищева,  особливої уваги серед 

цих ознак психічного здоров'я заслуговує критерій 

психічної рівноваги. Від ступеня виваженості пси-

хічної рівноваги залежить урівноваженість людини 

з об'єктивними умовами, її пристосованість до 

них[4].  До сфери психічного здоров’я відносять ін-

дивідуальні особливості психічних процесів і влас-

тивостей людини, наприклад збудженість, емоцій-

ність, чутливість. Психічне життя індивіда складає-

ться з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, устано-

вок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я 

пов’язано з особливостями мислення, характеру, 

здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють 

особливості індивідуальних реакцій на, так би 

мовити, однакові життєві ситуації, вірогідність 

стресів, афектів. Якщо погодитися з тим, що 

«ключовим» словом для опису психологічного 

здоров’я є слово «гармонія», то як центральну 

характеристику психологічно здорової людини 

можна назвати саморегулівну, тобто можливість 

адекватного пристосування як до сприятливих, так і 

до несприятливих умов, впливів[6]. 

У  2000-х  роках нейропсихологи довели, що 

концептуальні знання складаються із схем 

і  знеособлених спогадів. Знеособлені уявлення сто-

суються довгих конкретних періодів з початком 

і кінцем. Вони пов’язані тематично, а не розташо-

вані в  тимчасовому порядку. Це специфічні спога-

ди, які трапились один раз чи повторювалися 

і втратили яскравість кожної окремої події. Для еко-

номії пам’яті в  ній залишається лише схематичне 

уявлення [3]. Виходить, що коли людина переживає 

подібний досвід, то це відкладається не в епізодич-

ній, а в концептуальній пам’яті, а окрема подія більше 

не записується. Відбувається процес «семантизації» 

знання  — «згадую» переходить у  «знаю», і  точка зо-

ру «актора» змінюється на точку зору «спостерігача». 

Однак, незважаючи на цю тенденцію до схематизації 

епізодичних спогадів, деякі з  них, особливо важливі 

для нас, все-таки зберігають свою епізодичну 

природу[2]. 

Численні дослідження підкреслюють, що певна 

подія може мати доволі різні наслідки для індивіда. З 

одного боку, багато авторів підкреслюють, що більшість, 

пройшовши травматичну подію, здатні подолати трав-

му. Так, висновки одного із досліджень осіб, постраж-

далих під час Голокосту, свідчать, що дві третини 

чоловіків та одна третина жінок, що постраждали від 

нього, не мали симптомів «психічних порушень». Вони 

мали здатність до значно вищого рівня психологічної 

адаптації ніж контрольна група. Вони мали «вищі при-

бутки, кращі резюме, кращі житлові умови та нижчий 

рівень розлучень і більшу активність у їх громадах, 

демонструючи вищий рівень альтруїзму»[6]. 

Так само М. Московіч (М. Moskovitz) [1] на ос-

нові 23 інтерв’ю дітей, що вижили після Голокосту 

з'ясував, що вони мають позитивний погляд на 

життя, стійкість характеру, бажання мати стабільне 

сімейне життя і бути включеним в соціальне життя. 

Інші праці навпаки підкреслюють більший рі-

вень ворожості, депресії, психосоматичних хвороб 

у свідків травматичної події. Багато людей мають 

значні психологічні проблеми - прямий наслідок 

війн та іншого насильства над ними. Травматичні 

події, особливо рукотворного характеру, здебільшо-

го справляють руйнівний вплив на психіку і 

життєдіяльність людини[1]. 

Незважаючи на неоднозначні наслідки травми на 

психіку і поведінку людини, варто погодитись і з тим, що 

ці наслідки завжди матимуть місце. Травма не може 

пройти безслідно, проте може не мати травматичного 

ефекту на поведінку та психіку людини. Руйнівний 

ефект травми сильніше проявляється у дітей, ніж у 

дорослих, адже фізичний організм молодої людини є 

тендітним, а його психологічний розвиток незакінченим. 

Чим раніше нанесено шкоду, тим більшою вона є. 

Дитяча травма «формує схеми пам’яті» і може стати 

«організуючим принципом» та «організатором 

майбутнього досвіду» [3]. 

Разом з тим, як з’ясували Лев-Візель і Амір (Lev-

Wiesel and Amir), опитавши 97 дітей - жертв Голо-

косту, чим вищий рівень особистих ресурсів, соці-

ального та духовного капіталу, тим менші страж-

дання від ПТСР [2]. Раз переживши травму люди 

стають більш чутливими до зовнішніх стимулів, які 

нагадують їм про травматичні події, та при повто-

ренні умов травми, мають більше навичок і готов-

ності протистояти негативним зовнішнім умовам.  

Висновки та пропозиції. Отже, трактування 

автобіографічної пам’яті з  багатьох точок зору має 

спільний висновок — це, понад усе, довготривала 
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пам’ять на події власного життя і події, 

безпосереднім свідком яких був суб’єкт. Психічне 

здоров'я - суто інтегральна характеристика 

повноцінності психологічного функціонування 

індивіда. На автобіографічних спогадах базується 

формування Я-концепції та свідома побудова або 

вибір індивідуально життєвих стратегій. Відповідно 

можна стверджувати про наявність тісного зв'язку 

автобіографічної пам'яті з психічним здоров'ям 

особистості. 
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Палинчук О. В.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ ЛИЧНОСТИ 

В статье исследуется проблема взаимосвязи автобиографической памяти с психическим здоровьем личности. В связи с этим 

проанализированы понятия «автобиографическая память» и «психическое здоровье», отмечено особенность  

автобиографической памяти; теоретически исследованы факторы психического здоровья личности. 

Ключевые слова: пам'ять, автобиографическая память, психическое здоровье, психическая  травма, личность. 

 

Palinchuk O.V. 

INTERVIEW OF AUTOBIOGRAPHIC MEMORY WITH MENTAL HEALTH OF PERSONALITY 

In article is investigated the problem of relationship autobiographical memory mental health of the individual. In this context, the notion 

"autobiographical memory" and "mental health", stressed the features of autobiographical memory; theoretically investigated factors mental 

health of the individual. 

Keywords: memory, autobiographical memory, mental health, mental trauma, personality. 
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