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На сьогоднішній день, за даними багатьох дослідників, найпоширенішими 

проблемами з якими стикається 

людство є самотність та депресія. 

Шалені темпи розвитку породжують 

тривогу та невротизують людство. 

Перед людьми виникає безліч 

завдань, які потрібно виконати. 

Досягаючи поставленої мети, 

слідкуючи за змінами в суспільстві 

вони часто не помічають 

особистісних змін. 

Звернемося до своєрідного маніфесту сучасного життя, проголошеного відомим 

американським письменником  та актором Дж. Карліном. Парадоксом нашого життя 

є те, що ми маємо високі будівлі, але низьку терпимість, широкі магістралі, але 

вузькі погляди. Маємо великі будинки, але менші сім’ї, найкращі зручності, але 

менше часу. Говоримо занадто багато, але любимо рідко. Створюємо нові 

комп’ютери, що зберігають більше інформації, але спілкуємося дедалі менше. Маємо 

кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію, кращу 

медицину, але гірше здоров’я. Знаємо, як вижити, але не знаємо, як жити. 

 

Проблема самотності та депресії є однією із серйозних проблем людства, коли 

взаємовідносини не складаються, не 

породжуючи ні дружби, ні любові, ні 

ворожнечі, залишаючи людей 

байдужими стосовно один одного. 

На жаль, сьогодні можна говорити 

про справжню епідемію депресії та 

самотності! За даними статистики, 

не менше 20-30 % населення у 

всьому світі відчули цей стан на собі. 

 



Самотність – соціально-психологічне явище, емоційний стан людини, 

пов’язаний з відсутністю близьких, позитивних емоційних зв’язків з людьми та/або зі 

страхом їх втрати в результаті вимушеної або наявної психологічної причини 

соціальної ізоляції. У рамках цього поняття розрізняють два різних феномени – 

позитивна (самітність) і негативна (ізоляція) самотність, однак найчастіше поняття 

самотності має негативні конотації. 

 

Одним із найбільш негативних наслідків самотності може стати явище депресії. 

Депресія – це хворобливий стан пригніченості, безвиході, коли людина почуває себе 

глибоко нещасною і цілковито нездатною 

відчувати задоволення, такою, що втратила 

мету та зміст життя. Існують різні форми та 

симптоми депресії, але всі вони знижують 

життєву енергію, підривають здоров’я, 

змінюють апетит і сон, знижують 

працездатність. 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. Найбільша її підступність у тому, що вона вражає 

одночасно тіло, розум і душу. 

 

Останнім часом проблемам самотності та депресії присвячуються дедалі нові 

роботи, що досліджують сутність цих явищ, причини її виникнення, характерні 

прояви й вплив на різні категорії людей в різні періоди життя. 

В свою чергу, щоб отримати більш глибші знання з даної тематики, пропоную 

переглянути бібліографічний список літератури, наявної в читальному залі №1 

бібліотеки університету. Він стане корисним студентам, аспірантам, викладачам та 

широкому загалу. 
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Истинное одиночество – это 

присутствие человека, который 

тебя не понимает. 

Элберт Хаббард 

 

 

Одинокий представляет собою 

только тень человека, а кто не 

любим, тот везде и среди всех 

одинок. 

Жорж Санд 


