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АНОТАЦІЯ

Щастя людини,  як загально-соціальна цінність,  особливо гостро постає

для сучасної України у світлі тих суттєвих перетворень, що відбуваються нині.

Нові  виклики,  пов’язані  із  військовою  агресією,  тероризмом,  інформаційно-

психологічним  впливом,  маніпуляціями  індивідуальною  поведінкою  та

свідомістю  призводять  до  зміни  картини  світу,  руйнації  цілісності  буття

особистостей. 

Посилення  динаміки  життя,  соціальні  та  економічні  зміни,  зростання

кількості і різноманітності складних життєвих ситуацій зумовлюють особливу

актуальність  питанням  щастя,  здоров’я  та  благополуччя.  Щастя,  здоров’я,

благополуччя  як  особистісні  реалії,  що  у  масовій  свідомості  фактично

ототожнюються, завжди фігурують серед найважливіших, вимріяних і водночас

майже недосяжних.

Особливо гострим постає питання саме відчуття щастя жінки, адже кожна

українська  жінка,  незважаючи  на  вік,  соціальний  чи  сімейний  статус,

матеріальне  та  економічне  становище,  мріє  бути  щасливою.  Тому,  слід

зазначити, що щастя залежить не тільки від умов її життя, але й від відношення

до цих умов,  до оточуючого світу,  до  власного образу загальної  структури і

картини світу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: відчуття щастя,  суб'єктивне відчуття,  благополуччя

особистості,  сімейний  статус  жінки,  активний  психологічний  вплив,

психокорекційні заходи.
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