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Вступ 
 

У психологічному словнику поняття «психосоматика» (грец. psyche – 
душа, soma – тіло) визначається як напрям у медицині та психології, що 

займається вивченням впливу психологічних факторів на виникнення і 

подальшу динаміку соматичних захворювань». Психосоматичними 

захворюваннями називають фізичні захворювання або порушення, причиною 

виникнення яких є емоційне напруження. Це можуть бути конфлікти, 

страждання, почуття агресії, страху, що не усвідомлюються людиною, але 

залишаються в його несвідомому. 
Можна сказати, що психосоматичні захворювання – це біль і страждання 

душі, які не знайшли іншого виходу, окрім як через тіло, це розповідь душі про 

себе, а найчастіше – її крик. 
Вивчення особливостей формування психосоматичних захворювань 

студентами психологічних спеціальностей важливе для їх наступної 

практичної діяльності. 
Знання психосоматики необхідне для психологів тому, що досить часто 

психологічні проблеми у професійній, сімейній та інших областях 

життєдіяльності мають саме психосоматичний супровід. 
Значення психосоматики сьогодні зростає у зв’язку з розширенням кола 

психотравмуючих факторів (природні катаклізми, збройні конфлікти, 

терористичні акти та ін.), з ростом різних зловживань (алкоголь, наркотичні та 

токсичні речовини), поширенням застосування новітніх діагностичних 

процедур та багаточисленних психофармакологічних засобів та ін. 
У ході роботи на практичних заняттях студенти проаналізують основні 

теоретичні положення психосоматики, завдання та методологічні принципи 

аналізу і формування практичних навичок діагностики, диференційної 

діагностики та корекції психологічного стану осіб з психосоматичними 

розладами. Ознайомляться також з особливостями психотерапевтичної роботи 

в контексті психосоматичних захворювань. 
У посібнику подано список основної та додаткової літератури, читання 

якої дасть можливість ґрунтовно підготуватись як безпосередньо до 

практичних занять, так і до виконання в майбутньому своїх професійних 

функцій. 
 
 
 
 
 
 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№

 з/п 
Тематика практичних занять Кількість 

годин 
1. Тема 1. Основні поняття психосоматики та концепції 

психосоматичних захворювань в сучасній психологічній 

науці 

2 

2. Тема 2. Емоційні фактории при хворобах органів дихання 

та серцево-судинної системи 
2 

3. Тема 3. Психосоматика харчової поведінки та шлунково-
кишкових захворювань 

2 

4. Тема 4. Психосоматичні фактори при шкірних 

захворюваннях та хворобах ендокринної системи та 

опорно-рухового апарату 

2 

5. Тема 5. Психосоматика гінекологічних захворювань та 

функціональних сексуальних розладів 
2 

6. Тема 6. Психосоматичні аспекти онкологічних та 

інфекційних захворювань. Психосоматичний головний біль 
2 

7. Тема 7. Загальні питання психотерапії психосоматичних 

хворих 
2 

8. Тема 8. Психодіагностика у психосоматиці. Особливості 

використання методів психодіагностики при диференціаль-
ній діагностиці психосоматичних захворювань. Застосу-
вання проективних методик при психодіагностиці психосо-
матичних хворих 

2 

Всього 16 
 

Рекомендована література до курсу  
Основна 

1. Воронов М. В. Психосоматика: практическое руководство / М. В. 

Воронов. – 3-е изд. – К. : Ника-Центр, 2011. – 254 с.  
3. Дідковська Л. І. Психосоматика: основи психодіагностики та 

психотерапії : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Л. І. Дідковська. – Львів : 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 264 с. 6.  
4. Наказна І. М. Психосоматика : [навч. посіб.] / І. М. Наказна. – 

Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 132 с.  
5. Хомуленко Т.Б. Основи психосоматики: навчально-методичний 

посібник / Т.Б. Хомуленко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 120 с. 
 

Додаткова  
1. Былкина Н.Д. Развитие современных психосоматических теорий // 

Психологический журнал. – 1997. - № 2. – С.149-159.  



2. Бойко Т. Семантичний зміст феномена «депривація» / Т. Бойко // 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 3. – С. 145–152. 
3. Бурлачук Л. Ф. Психотерапия : учебник для вузов 

(психологические модели) / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян,  М. Е. Жидко. -
 СПб. : Питер, 2009. 

4. Горячая Т. С. «Сома и психика», «душа и тело» в психологической 

науке и в христианском богословии / Т. С. Горячая // Наука і освіта. – 2010. 
– № 8. – С. 10–15. 

5. Кулаков С.А. Основы психосоматики / С.А. Кулаков. – СПб: Речь, 

2003. – 288 с. 
6. Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога тяжким 

соматично хворим / С.Д.Максименко,  Н.Ф.Шевченко. – К. : Миланик, 2007. 

– 142 с. (МОН України № 14/18 Г-1273 від 01.12.2006). 
7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического 

психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.  
8.  Психологія соматично хворих : навчально-методичний комплекс 

для студентів зі   спеціальності   «Психологія»   /  укл.   Шестопалова Л. Ф.   
–  Х. :   ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 32 с. 

9. Психосоматические расстройства в общей медицинской 

практике / Б. Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер, К. Ледерах-
Хофман. - Спб., 2000. 

10. Семиченко В. А. Психические состояния: модул. курс (лекции, 

практ. занятия, задания для самостоят. работы) для преподавателей и 

студентов / Семиченко В. А. – К. : Магістр-S, 1998. – 207 с.  
11. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Леон Фестингер ; 

[пер. с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева]. – СПб. : Ювента, 1999. – 317 с. 
12. Франкл В. Психотерапия на практике / В. Франкл ; [пер. с нем. М. 

Паньков, В. Певчев]. – СПб. : Речь, 2001. – 251 с.  
13. Фрейд З. Введение в психоанализ / З. Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. 

Барышниковой]. – Х. ; Белгород : Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 

2012. – 478 с.  
14. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Тотем и табу. «Я» 

и «Оно». Неудовлетворенность культурой / З. Фрейд. – Х. ; Белгород : 

Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2012. – 477 с. 
15. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – 

М. : Республика, 1994. – 447 с.  
16. Хей Л. Исцели свою жизнь. Исцели свое тело. Сила внутри нас / 

Л. Хей. – Каунас : Ltd. Ritas, 1996. – 224 с. 
17. Юнг К. Психологические типы / К. Г. Юнг ; [пер. С. Лорие] ; [под 

общ. ред. В. Зеленского]. – СПб. : Ювента ; М. : Прогресс-Универс, 1995. – 
720 с.  

18. Язвинская Е. С. Методы интегративной телесно- ориентированной 

психотерапии в работе с фрустрацией и уровнем притязания / Е. С. 

Язвинская // Наука і освіта. – 2007. – № 6–7. – С. 46–49. 
 



 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
  

Тема 1. Основні поняття психосоматики та концепції 

психосоматичних захворювань в сучасній психологічній науці 
 

План практичного заняття № 1 
 

1. Загальні поняття психосоматики.  
2. Причини психосоматичних розладів. Стрес в генезі 

психосоматозів. 
3. Головні напрями зарубіжної та вітчизняної психосоматики. 
4. Концепція алекситимії. Психосоматична особистість та її 

особливості.  
 

Словникова робота: психосоматика, стрес, психосоматоз, мова тіла, 

симптом, ідентифікація, навіювання,  самопокарання, конверсійні симптоми, 

психосоматичні функціональні синдроми, органічні психосоматичні хвороби, 

психодинамічні підходи, психосоматичний симптом, організм як символ, 

теорія специфічного конфлікту,  теорія ресоматизації, теорія морбогенних 

стосунків матері і дитини, нейрогуморальна теорія, кортико-вісцеральна 

теорія, концепція алекситимії.   
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Випишіть із психологічних словників ключові поняття теми: 
психосоматика, соматофорні розлади, конверсійні розлади алекситимія. 
2. Складіть бібліографію до курсу «Пихосоматика» (до 15 джерел). 
3. Складіть короткий історичний нарис розвитку психосоматики. 
4. Покажіть схематично місце галузі психосоматики у системі 

психологічної науки. 
5. Проведіть обстеження 3 осіб за допомогою методики „Торонтська 

алекситимічна шкала”, опрацювати та проаналізуйте отримані результати. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Визначення психосоматики як науки. 
2. Предмет психології соматично хворих. 
3. Основні напрями досліджень психології соматично хворих. 
4. Поняття психосоматичних розладів. 
5. Поняття соматопсихічних розладів. 
6. Психологічні чинники здоров'я. 
7. Поняття конверсійних симптомів. 
8. Психосоматичні функціональні синдроми. 
9. Органічні психосоматичні хвороби (психосоматози). 



10. Психосоматичні розлади, пов'язані з особливостями емоційно-
особистісного реагування і поведінки. 

11. Концепція алекситимії. Психосоматична особистість та її 

особливості.   
 

Короткий виклад теми 
Загальні поняття психосоматики. «Психосоматика (грец. psyche – 

душа, soma – тіло) – це напрям у медицині та психології, що займається 

вивченням впливу психологічних факторів на виникнення і подальшу 

динаміку соматичних захворювань». Психосоматичними захворюваннями 

називають фізичні захворювання або порушення, причиною виникнення яких 

є емоційне напруження. Це можуть бути конфлікти, страждання, почуття 

агресії, страху, які усвідомлюються людиною, але залишаються в її 

несвідомому. 
Причини психосоматичних розладів. Стрес в генезі психосоматозів. 
За класифікацією психолога Леслі Лекрона, причинами 

психосоматичних реакцій можуть бути  [3]: 
- конфлікт – до утворення психосоматичного симптому може 

призводити внутрішній конфлікт між різними частинами особистості. 

Зазвичай одна з цих частин усвідомлена, інша прихована в несвідомому. 

Боротьба між двома протилежними бажаннями чи тенденціями може 

призводити до умовної перемоги однієї з частин. Але тоді друга частина 

починає «партизанську війну», ознакою якої і можуть стати психосоматичні 

симптоми; 
- мова тіла – в деяких ситуаціях тіло фізично відображає той стан, який 

міг би бути вираженим однією з образних фраз ряду: «це один суцільний 

головний біль», «я його не переварюю», «через це у мене серце не на місці», 

«у мене зв'язані руки». Тоді болить певний орган, складно дихати, виникають 

мігрені, порушується робота шлунково-кишкового тракту тощо; 
- мотивація або умовна вигода – до цієї категорії відносяться проблеми 

зі здоров'ям, які приносять певну умовну вигоду їх власнику. Утворення 

симптому відбувається на несвідомому рівні, це не обман і не симуляція. 

Симптом реальний. Але він «обслуговує» якусь певну мету; 
- досвід минулого – причиною хвороби може стати травматичний досвід 

минулого, частіше – важкий дитячий досвід. Це може бути будь-який епізод, 

або тривалий вплив, який, хоч і відбувався давно, але продовжує емоційно 

впливати на людину в сьогоденні. Цей досвід наче відбивається в тілі. І 

чекає, коли знайдеться спосіб його переробити; 
- ідентифікація – фізичний симптом може утворюватися внаслідок 

ідентифікації з людиною, що має подібний симптом або захворювання. 

Зазвичай, це відбувається за сильної емоційної прихильності до цієї людини. 

Часто ця людина може померти, помирає або вже померла. Тобто присутній 

страх її втратити і втрата фактично вже трапилася; 
- навіювання – симптоми можуть виникати за допомогою навіювання. 

Це відбувається, коли ідея про власну хворобу приймається людиною на 



несвідомому рівні автоматично, тобто без критики. Свідомо чи несвідомо 

навіяти симптом можуть люди, що володіють великим авторитетом або 

випадково опинилися поруч у момент особливого емоційного напруження; 
- самопокарання – в деяких випадках психосоматичний симптом 

виконує роль несвідомого самопокарання. Це покарання пов'язане з 

реальною, а частіше, уявною виною, яка мучить людину. Самопокарання 

полегшує переживання провини, але може суттєво ускладнити життя. 
Соматичне і психічне, хоч і є якісно відмінними явищами, але реально 

репрезентують лише різні сторони єдиної живої конкретної людини. 
Критерієм віднесення специфічного фізичного захворювання до 

психосоматичних є наявність психологічно значущих подразників з 

навколишнього середовища, що у часі пов'язані з виникненням чи 

загостренням даного фізичного порушення. Таке розуміння психосоматичних 

розладів вважається широким, тому що до них відносять усі порушення 

функцій внутрішніх органів і систем, виникнення і розвиток яких тісно 

пов’язаний з нервово-психічними факторами, переживанням гострої або 

хронічної психологічної травми зі специфічними особливостями 

індивідуально-емоційного реагування людини на навколишнє. 
У цьому випадку, крім різних короткочасних психосоматичних реакцій, 

що з'являються в напружених життєвих ситуаціях (наприклад, серцебиття в 

закоханого чи втрата апетиту при сумі), виділяють ще чотири великі групи 

розладів іншого ґатунку [7]: 
1. Конверсійні симптоми – символічне вираження невротичного 

(психологічного) конфлікту. Їхніми прикладами є істеричні паралічі, 

психогенна сліпота або глухота, блювота, больові відчуття. Усі вони – 
первинні психічні феномени. Тіло тут служить, наче, сценою символічного 

вираження суперечливих почуттів хворого, які придушені і витіснені в 

несвідоме. 
2. Психосоматичні функціональні синдроми – виникають частіше також 

при неврозах. Такі “соматизовані” форми неврозів іноді називають 

«неврозами органів», системними неврозами або вегетоневрозами. На 

відміну від психогенної конверсії, окремі симптоми тут не мають 

специфічного символічного значення, а є неспецифічним наслідком тілесного 

(фізіологічного) супроводу емоцій чи психічних станів. 
Деякі варіанти ендогенних і невротичних депресій часто імітують 

соматичне захворювання, “маскуються” під нього. Такі депресії прийнято 

називати “маскованими” чи соматизованими депресіями. До групи 

функціональних психосоматичних синдромів часто також відносять і деякі 

психофізіологічні захворювання — мігрень і ряд інших подібних хворіб. 
3. Органічні психосоматичні хвороби (психосоматози) – в їхній основі 

лежить первинно тілесна реакція на конфліктне переживання, пов'язана з 

морфологічно встановленими патологічними змінами в органах. 
Відповідна спадкова схильність може впливати на вибір органу. Перші  

прояви психосоматозів виникають у будь-якому віці, але частіше вони 

починають фіксуватися вже в ранній юності в осіб з виразними і постійними 



особистісними характеристиками. Після маніфестації захворювання звичайно 

набуває хронічний чи рецидивуючий характер, і вирішальним провокуючим 

фактором виникнення чергових загострень є психічний стрес, іншими 

словами, етіопатогенез власне психосоматичних розладів значною мірою, 

особливо на ранніх етапах захворювання, пов'язаний із психологічно 

значимими для особистості подразниками з навколишнього середовища. 

Однак, функціональні порушення внутрішніх органів на більш пізніх етапах 

хвороби приводять до їхньої деструкції, тобто органічних змін і 

захворювання набуває рис типово соматичного, фізичного страждання. 

Історично до цієї групи відносять сім класичних психосоматичних 

захворювань: 1)ессенціальна гіпертонія, 2)бронхіальна астма, 3)виразкова 

хвороба дванадцятипалої кишки і шлунку, 4)неспецифічний виразковий 

коліт, 5)нейродерміт, 6)ревматоїдний артрит і 7)гіпертиреоїдний синдром ( 

«сімірка», за Аlехаndеr, 1968). 
4. Психосоматичні розлади, пов'язані з особливостями емоційно-

особистісного реагування і поведінки — схильність до травм та інших 

саморуйнівних видів поведінки, (алкоголізм, наркоманія, куріння, переїдання 

з ожирінням та інші). Ці розлади зумовлені особливостями особистості і її 

переживань, що призводить до поведінки, результатом якої є порушення 

здоров'я. Наприклад, схильність до травм характерна для особистостей із 

властивостями, що протилежні точності, старанності. Підвищене споживання 

їжі можна розуміти як індикатор престижу, соціальної позиції чи 

компенсацією невдоволення. 
Доцільно розглянути місце психосоматичних розладів у Міжнародній 

класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), прийнятої ВОЗ у жовтні 

1989р.  
Головні напрями зарубіжної та вітчизняної психосоматики.  
Основні ідеї давньогрецького суспільства про психосоматичні 

співвідношення можна проілюструвати словами Сократа: «Неправильно 

лікувати око без голови, голову без тіла, так само як тіло без душі». 
Психодинамічні підходи. Концепція істеричної конверсії й органічного 

еквівалента тривожних станів (З.Фройд). З.Фройд зараховує конверсію до 

витіснення, а соматичний еквівалент тривоги – до більш примітивного 

захисного механізму проекції. Загальним для обох концепцій є те, що 

органічна симптоматика розглядається не як просте порушення фізіологічних 

функціональних зв'язків, а як наслідок розладу переживань і поведінки. 
Однак, відмінність полягає в тому, що при конверсійній симптоматиці це 

порушення є наслідком несвідомого психічного конфлікту між 

інстинктивним бажанням і захистом Я, у той час як причиною органічної 

симптоматики актуального неврозу, як припускає З. Фройд, є психічний 

конфлікт, що не відбувся [5]. 
Психосоматичний симптом як доля інстинкту (П.Федерн). Перший 

систематичний виклад психоаналітичного лікування органічного 

захворювання викладено, на думку Г.Аммона,  Паулом Федерном (1913), що 

у повідомленні про «приклад переміщення лібідо в ході терапії» описував 



лікування хворого бронхіальною астмою. Він припустив у ґенезі соматичного 

симптому лібідинозну фіксацію в ранньому дитинстві на дихальній системі, 

причому нюхова зона отримала вирішальне значення при переміщенні лібідо 

як ерогенна. 
Під час обговорення повідомлення П.Федерна, З.Фройд сам 

запропонував відмежувати описане захворювання від істеричної конверсії, 

розуміючи його як «істерію фіксації», при якій специфічна соматична реакція 

робить органну систему особливо чуттєвою для фіксації лібідинозного 

розвитку, визначаючи соматичне вираження виникаючого в результаті цього 

конфлікту. 
Організм як символ (Ґ.Ґродек). Ґ.Ґродек висунув тезу: «Я вважаю 

глибокою оманою припускати, що лише істерик володіє даром робити себе 

хворим з якою-небудь метою; кожна людина має цю здатність, і кожен 

використовує її тією мірою, яку ми ще не цілком уявляємо». За проявами 

хвороби він бачив «глибоко приховані шифри невідомого Воно, що не має ні 

визначення, ні пояснення». 
Це Воно, яким «живе» людина, використовує для своїх цілей і рішень 

як органічні процеси, так і психічну динаміку. Тому для Ґродека не існує 

кардинальної протилежності між органічним і психічним процесами. Він 

вказав на подібність динаміки сновидінь і органічної симптоматики і 

сформулював концепцію подібності генезу органічних симптомів з 

формуванням сновидінь і невротичних симптомів. Він стверджував, що 

«органічні симптоми розвиваються так само, як сновидіння і невротичні 

симптоми, що не існує принципові відмінності між психічними й 

органічними процесами..., що Воно виявляє себе то психічним, то органічним 

шляхом». 
Отже, Ґ.Ґродек розширює концепцію істеричної конверсії, бачачи в 

цьому механізм, властивий взагалі всім життєвим процесам. «Воно» 

знаходить при цьому символічне вираження як психічних, так і органічних 

процесів. У цьому сенсі він говорить про «організм як символ». 
Ґ.Ґродек бачить, однак, органічне захворювання не тільки як наслідок і 

символічне вираження «глибоко прихованих рішень невідомого Воно». Він 

визнає його функцію у взаємодії з навколишнім світом. Хвороба має задачу 

захистити хворого, або ж Воно, яким він «живе», – від нестерпних 

подразників.  
Теорія специфічного конфлікту (Ф. Александер). Александер у 1939 

році разом зі своїми співробітниками заснував журнал «Psychosomatic 

Medicine», створивши необхідний форум для психосоматичних. Якщо до 

нього область компетенції психосоматичної медицини найчастіше 

обмежували впливом психологічних факторів на виникнення і розвиток 

непсихічних захворювань, тобто лінією, що йде від психогенної концепції, то 
Александер був прихильником більш широкого підходу, що йде від 

холістичної концепції (психічне і соматичне нерозривно пов'язане, і 

розуміння причин хвороб неможливе без спільного аналізу цих двох рівнів). 



Найбільш відома концепція Александера – теорія психосоматичної 

специфічності чи специфічних конфліктів (тип соматичного захворювання 

визначається типом неусвідомлюваного емоційного конфлікту).  
Щодо теорії специфічного конфлікту Ф. Александера, то в ній можна 

виділити 3 аспекти [2]: 
1. Специфічний конфлікт призводить до певного захворювання тільки 

тоді, коли до нього є інші генетичні, біохімічні і фізіологічні фактори. 
2. Життєві ситуації, щодо яких особа є сенсибілізованою через свої 

ключові конфлікти, реактивують і підсилюють ці конфлікти. 
3. Сильні емоції супроводжують цей активований конфлікт і на основі 

автономних гормональних і нервово-м'язових механізмів діють таким чином, 

що в організмі виникають зміни в тілесній структури і функціях. 
Крім того, є відмінності в автономних реакціях індивідів на різні форми 

навантажень. Індивідуальні особливості інтенсивності і проявів автономних 

реакцій можуть пояснити різні прояви психосоматичних захворювань. 
Теорія ресоматизації (М. Шур). Макс Шур (1955) виходить з теорій 

психології Я, висунутих Хартманом і його співробітниками (Hartmann, 1939, 

1948, 1956; Hartmann, Kris, Loewenstein, 1946; Rapaport, 1951) на основі 

досліджень А. Фройд (1936). У цій концепції опис Я дається переважно в 

аспекті функцій захисту від інстинктивних імпульсів, що виходять з Воно, і 

функції адаптації до навколишнього середовища. 
М. Шур (1955) висуває концепцію Я як адаптаційного органу, що 

працює з нейтралізованою інстинктивною енергією. Він вказує на те, що 

процес нейтралізації інстинктивної енергії пов'язаний із прогресуючою 

десоматизацією поведінки. Так, наприклад, тривожні реакції в ранньому 

дитинстві виражаються недиференційованими і некоординованими 

соматичними процесами і рухами. В міру дозрівання (біологічно мова йде, 

наприклад, про дозрівання ЦНС, психічно – про формування психічного 

апарату), первинно-процесуальна поведінка на ранніх ступенях розвитку 

замінюється втроринно-процесуальною. Остання характеризується 

зростаючою «десоматизацією» реакцій. Замість дифузних вегетативних і 

рухових реакцій скидання напруги на перший план усе більш виступає 

мислення, замість прямої соматичної дії – десоматизована пошукова 

поведінка. 
Шур приходить до наступної гіпотези: десоматизована поведінка є 

результатом панування вторинних процесів, що виявились можливими 

завдяки нейтралізації інстинктивної енергії. 
Теорія морбогенних стосунків матері і дитини (Г.Аммон). В 

анамнезі психосоматичних пацієнтів Г.Аммон часто натрапляв на факт, що 

мати, котра не змогла знайти і розвинути власну ідентичність у своїй родині, 

має нереалістично завищений образ ідеальної матері й ідеальної дитини. 

Безпорадне і тілесно недосконале немовля сприймається матір'ю як важка 

нарцистична образа, особливо якщо його стать не відповідає бажаній. Мати 

сприймає дитину первинно дефектною, а її соматичні потреби – як чергову 

образу. Захищаючись від цього, мати нав'язує дитині свої власні несвідомі 



вимоги досконалості, найчастіше у формі жорсткого контролю всіх її 

життєвих проявів, особливо соматичних функцій. На протест дитини проти 

цього насильства мати реагує нерозумінням і ворожістю. Лише соматичне 

захворювання дитини дозволяє матері підтвердити своє несвідоме ідеальне 

уявлення про себе як про добру матір і винагородити за це дитину увагою і 

турботою. При цьому мати має суперечливу несвідому установку, яку можна 
сформулювати в такий спосіб: «Я не люблю своєї дитини, тому що вона 

виявилась недосконалою. Це викликає в мені почуття провини і 

неповноцінності. Усе змінюється, коли вона занедужує. Тоді мені легко 

турботою про неї довести самій собі, що я все-таки гарна мати». 
Очікування матері до дитини амбівалентні. З одного боку, вона 

повинна вирости сильною, зрілою і самостійною. З іншого боку, усякі прояви 

самостійності дитини лякають матір, оскільки, як правило, не відповідають її 

нереалістично завищеному ідеалу. Усвідомити суперечливість цих 

взаємовиключних установок мати не може, тому з комунікації з дитиною 
вона виключає усе, що так чи інакше може привести до визнання очевидності 

її неспроможності як вихователя. У хворобі цей конфлікт дезактуалізується, 

але видужання знову позбавляє дитину турботи, оскільки мати повертається 

до своєї звичної поведінки. Повернути материнську турботу можна, лише 

знову виявившись хворим. 
Нейрогуморальна теорія (Х.Сельє, Г. Енджел). Нейрогуморальна 

теорія розглядає більшість психосоматичних захворювань як реакції на 

перевантаження, підвищені вимоги, порушення внутрішньої рівноваги 

(гомеостазу), що розуміють як прояви загального неспецифічного синдрому 

адаптації, «стресу» Sеlye H. (1953) Для психосоматики значення  мають деякі 

компоненти цього синдрому. 
Ґрунтуючись на фізіологічних механізмах, дослідники пояснюють 

виникнення так званих хвороб адаптації (ессенціальної гіпертонії, пептичної 

виразки й інших). Загострення туберкульозу, виникнення вірусної інфекції 

(herpes simplex), імунопатії (colitis ulcerosa) пов'язують з зумовленими 

стресом змінами імунітету. 
Від теорії соціальних стресів і структурно-специфічних моделей 

психосоматичних розладів відрізняється концепція G. L. Engel (1962). На 

його думку, стресову ситуацію створює втрата чи загроза втрати об'єкта 

прихильності, у результаті чого можуть виникнути як психічні, так і 

психосоматичні розлади. 
W. Brautigam, P. Christian (1986) заперечують проти перенесення теорії 

Н.Selye із тварин, що послужили моделлю для її створення, на людину.  
Кортико-вісцеральна теорія (К.М.Биков, І. Т. Курцин). К. М. Биков і 

І. Т. Курцин (1960), базуючи па отриманих лабораторних і клінічних 

матеріалах, створили гіпотезу про кортико-вісцеральне походження 

психосоматичних захворювань. Їх виникнення пов’язане з первинним 

порушенням коркових механізмів управління вісцеральними органами, 

зумовленим перенапругою збудження і гальмування в корі мозку. 



Можна виділити три принципові положення теорії кортико-
вісцеральної взаємодії [4]: 

1. Кортикалізація усіх вегетативних функцій і процесів, що протікають 

в організмі, функціональне підпорядкування вегетативної нервової системи і 

залоз внутрішньої секреції корі великих півкуль головного мозку. 
2. Зв'язок внутрішніх органів через інтерорецептори з корою мозку за 

принципом умовного рефлексу. 
3. Роль аферентної сигналізації вісцеральних систем у формуванні 

вищої нервової діяльності й у корковій інтеграції всіх соматичних і 

вегетативних функцій. 
Концепція алекситимії. Психосоматична особистість та її 

особливості.  Термін «алекситимія» (від грецьк. «а»-нездатність, «lexis» -
слова, «thymos» — душа, настрій, почуття) ввели Немайя (ім'я англізоване 

від німецького  Ноймайер) і Сифнеоса (Nemiah and Sifneos, 1970). Подібне 

значення має феномен «pensee operatoire» (від франц.— «механічне 

мислення») французьких авторів Marty і де M'uzan (1963).  
Достовірні дані численних спостережень дозволили зробити спробу 

охарактеризувати психосоматичну структуру особистості. Сьогодні вона 

здебільшого визначається поняттям «алекситимія», що характеризується 

чотирма типовими ознаками з різним ступенем їхньої виразності в кожному 

окремому випадку: 
1. Своєрідна обмеженість здатності фантазувати. Пацієнт 

затруднюється або виявляється просто не здатним використовувати символи, 

результатом чого є своєрідний тип мислення, який можна визначити як 

«механічний», «утилітарний», «конкретний». 
2. Типова нездатність виражати пережиті почуття. Пацієнт не в змозі 

пов'язувати вербальні чи жестові символи з почуттями. Почуття 

переживаються, якщо вони взагалі є, як щось неструктуроване, у всякому разі 

непередаване словами. Вони часто описуються через навколишніх (моя 

дружина сказала... лікар сказав...) або замість почуттів описується соматична 

реакція. 
3. Психосоматичні пацієнти дуже пристосовані до товариських 

стосунків, що навіть визначається як «гіпернормальність». Їхній зв'язок з 

конкретним партнером характеризуються своєрідною «порожнечею 

стосунків». Оскільки вони не можуть розпізнати психологічні тонкощі, то 

залишаються на рівні конкретного «предметного» використання об'єктів. 
4. Через затримку на симбіотичному рівні і пов'язану з цим 

недостатність диференціації суб'єкт-об'єкт, випливає нездатність до щирих 

відносин з об'єктом і до процесу перенесення. Відбувається тотальна 

ідентифікація з об'єктом; хворий існує, наче, за допомогою і завдяки 

наявності іншої людини (його «ключової фігури»). Звідси стає зрозумілим, 

чому втрата (вигадана чи реальна) цієї «ключової фігури» («втрата об'єкту») 

так часто виявляється як провокуюча ситуація на початку (чи при 

погіршенні) хвороби. 



Для пояснення цих даних Бройтігам і Крістіан наводить п'ять 

етіологічних гіпотез: 
І. Гіпотеза дефіциту.  
II. Гіпотеза регресії внаслідок. 
III. Гіпотеза успадкування.  
IV. Гіпотеза нейроанатомічно – нейрофізіологічного порушення 

(«функціональна комісуротомія»). 
V. Гіпотеза соціально-психологічного формування реакції.  
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Тема 2. Емоційні фактори при хворобах органів дихання та 

серцево-судинної системи 
 

План практичного заняття № 2 
 

1. Бронхіальна астма. Картина особистості. Психотерапія. Синдром 

гіпервентиляції. Картина особистості і варіанти психотерапії. 
2. Есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний 

невроз і порушення серцевого ритму. Картина особистості при 

захворюваннях серцево-судинної системи та особливості психотерапії при 

цих психосоматичних порушеннях. 



 
Словникова робота: дихання, бронхіальна астма, синдром 

гіпервентиляції, профіль особистості, ессенціальна артеріальна гіпертонія; 

ішемічна хвороба серця (ІХС); порушення серцевого ритму; серцевий невроз 

страху; кардіофобічний невроз, поведінка типу А.  
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Підготувати реферативний матеріал за темою „Вплив 

екстремальних подій на соматопсихічне здоров'я людини”. 
2. Доберіть методики для вивчення психосоматичних 

захворювань органів дихання та серцево-судинної системи. 
3. Психосоматичний симптом як результат порушення 

об’єктних відносин. Наведіть приклади втрати об’єкта. 
4.  Опишіть випадок захворювання, на формування якого 

здійснили суттєвий вплив психічні фактори.  
 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Роль психоемоційної напруги в розвитку соматичних 

захворювань. 
2.  Вплив хронічного захворювання на особистість. 
3. Проблема преморбідних і постморбідних змін особистості. 
4. Поняття внутрішньої картини хвороби. 
5. Характеристики "профілю особистості» у хворих на бронхіальну 

астму 
6. Особливості психотерапії при лікуванні бронхіальної астми 
7. Охарактеризуйте синдром Да Коста. 
8. Фіксація і симбіотичні взаємини з матір'ю як причини 

кардіофобій. 
 

 

Короткий виклад теми 
Емоційний стан людини визначає як видимі показники дихання – його 

частоту і глибину, так і фізіологічні функції легенів – насичення крові киснем 
і підтримка кислотно-лужної рівноваги. 

Просте збудження, як і страх, гнів, лють, призводить до почастішання 
дихання. Нерозряджене збудження, що тривалий час зберігається, може 
виявлятися "акторним" типом дихання, гіпервентиляцією. Урівноважений, 
приємний настрій призводить до спокійного і гармонійного ритму вдиху і 
видиху, як це буває у сні. В стані жаху, раптового потрясіння, може 
наступити короткочасна зупинка дихання. 

Отже, дихання – це не тільки фізіологічна функція, яка здійснюється і 
регулюється потребами людини. Воно є фундаментальною властивістю стану 



власного Я, це спосіб обміну і встановлення рівноваги між індивідуумом і 
середовищем. 

Дихання є також засобом самовираження. Воно відображає емоційні 
процеси і розкриває їх надійніше, ніж будь-яка інша вегетативно керована 
функція: сум зменшує глибину дихання, тоді як радість збільшує її; боязливі 
люди часто мають поверхневе або нерівномірне дихання. 

1. Бронхіальна астма. Картина особистості. Психотерапія. Синдром 

гіпервентиляції. Картина особистості і варіанти психотерапії. 
Бронхіальна астма (далі – БА) є класичним прикладом багатофакторно 

обумовленої хвороби, при якій взаємодіють численні компоненти, в 

основному психосоматичні, інфекційні та алергійні. Емоційні чинники 

навряд чи самі по собі можуть створити достатні умови для розвитку 

хвороби, але у біологічно схильного до неї людини вони можуть привести в 

дію астматичний процес. 
За даними ряду досліджень, особистість хворих БА характеризується 

рядом специфічних особливостей. 
Психологічна метафора бронхіальної астми – утруднення виживання, 

нездатність "дихати на повні груди» в цьому складному світі. 
Перешкоди виникають у беззахисної дитини, коли любові батьків 

недостатньо, а самостійне дихання – це єдина функція людини, яка 

з'являється тільки після народження. Всі інші ознаки нашої життєздатності 

формуються ще в материнській утробі, де затишно і безпечно, а всі життєві 

потреби забезпечені автоматично. 
Момент народження – це важка праця і сильний страх: «Що за світ там, 

зовні?" [3]. На щастя, там існують мама і тато, які здатні забезпечити ту саму 

безпеку і той же комфорт. Але якщо їх уваги і турботи не вистачає, то перша 

система, яка схильна до ризику збитися і втратити правильний ритм - це 

дихання. Втім, буває й інша причина - турбота батьків так велика, що жоден 

вдих або видих просто неможливо зробити самостійно, весь час хтось 

допомагає їх зробити за тебе. Недолік турботи і її надлишок в рівній мірі 

позбавляють здатності бути необмеженим, "дихати вільно" [8]. 
Діти несвідомо шукають виходу, спрацьовує життєвий інстинкт, і 

більш важкі прояви хвороби у них з'являються для того, щоб змінювалася 

"тактика порятунку". Дорослі пацієнти з бронхіальною астмою забувають 

свою дитячу історію, але загострення їх захворювання відбувається, як 

правило, коли треба проявити сміливість, відповідальність, незалежність або 

зуміти пережити печаль, самотність. 
Основні характеристики такого "профілю особистості» у хворих на 

бронхіальну астму визначаються як: 
1) схильність "придушувати депресію і агресію»; 
2) стримувати емоції при стресовій ситуації; 
3) висока тривожність; 
4) для пацієнтів БА «профіль особистості» асоціюється з проявами 

алекситимії – механістичним характером мислення, що виявляється в 

нездатності фантазувати, прагненні оперувати конкретними поняттями. 



У поведінці і рисах особистості хворих часто виявляються реакції з 

захистом емоційних, перш за все агресивних, спонукань, а також приховане 

бажання ніжності і близькості. За навіть агресивною поведінкою може 

ховатися сильна потреба в любові і підтримки. 
Загальноприйнятим вважається значення агресії. Агресія у астматиків 

не вичавлюємо. Так як вона переживається як небезпечна, хворий не може її 

висловити, він не може "випустити свій гнів на повітря». Це проявляється в 

нападах задухи. Астматики дуже сильно переживають агресивність, але не 

виявляють її; вони недовірливі і підозрілі і тому не схильні до самопожертви. 

У астматиків часто виявляються реактивні утворення, які заміщають 

агресивні тенденції, і бажання близькості, часто виявляються розлади в 

сексуальній сфері. 
У астматиків часто виявляється фізіологічно не обумовлене 

надчутливість до запахів. При цьому впадає в очі, що ця надчутливість 

відноситься перш за все до тих запахів, які якось пов'язані з нечистотами і 

недбалістю, а також з неохайністю і неохайною поведінкою. Астматики з 

підвищеною сприйнятливістю запахів також вкрай залежні від суджень і 

думки оточуючих їх людей. 
Між порушенням функції дихання у астматиків бачать зв'язок з 

порушеною здатністю хворих брати і віддавати, вираженою тенденцією до 

неповернення, утримання, збереження. У важких алергіків описаний 

конфлікт на кшталт "володіти-віддати» і тенденція ідентифікувати себе в 

спілкуванні з іншими особами, "бути Сплавлення» з ними. 
Ранні порушення відносин з матір'ю проявляються у хворого як 

конфронтація "бажання ніжності», з одного боку, і «страху перед ніжністю» - 
з іншого. Коріння розвитку захисно-пристосувального значення симптому 

бронхоспазму полягають в особливостях ранніх відносин матері і хворої 

дитини. У нашій культурі такі відносини можна назвати «люблю і 

ненавиджу», коли при зближенні відносин мати відчуває роздратування і 

почуття провини, а дитина - материнське обурення і відчуження. Це 

породжує у неї тривогу і страх, а відкрите вираження почуттів забороняється 

матір'ю ( «Не плач, перестань кричати») і пов'язане з побоюванням 

відштовхнути її [2].  
Є особливий нервово-психічний варіант розвитку БА у дорослих, коли 

прояви захворювання виступають в ролі захисного механізму, який 

сформувався через різні внутрішньо-і міжособистісні конфлікти дитячого 

віку. 
Психотерапія 
Психотерапевтичне лікування БА направлене на підвищення життєвих 

можливостей, здатності брати на себе відповідальність за своє життя. Це 

своєрідне "кисневе підживлення", що забезпечує глибоке, вільне дихання. 

Психотерапія БА не буває короткочасною, тут час поступово "відмотується 

назад". Якщо по цій дорозі йдуть в ногу пацієнт, його психотерапевт і лікар-
пульмонолог, йти стає легше. 



Метою психотерапії хворих БА є також корекція емоційних розладів і 

неадекватних форм поведінки. Досягають цього шляхом перебудови 

значущих відносин хворого. Психотерапія особливо показана [8]: 
• хворим, у яких цей механізм патогенезу є одним з провідних; 
• хворим з супутніми нервово-психічні розлади і неадекватними 

реакціями особистості (в тому числі на хворобу) ускладнюють їх повну 

реабілітацію; 
• хворим БА без вираженого нервово-психічного компонента, що 

знаходяться в стані психологічної кризи, коли ймовірність формування цього 

механізму патогенезу зростає (особистісні і мікросоціальної фактори ризику, 

нерозумні стилі виховання і реакції на захворювання членів сім'ї, наявність у 

родичів психосоматичних моделей адаптації до стресів). 
При консультуванні хворого психотерапевтом, психологом чи 

психіатром збирається ретельний психологічний анамнез, який повинен 

містити дані про нервово-психічних захворюваннях батьків хворого (фактор 

спадковості і одночасно екологія мікросоціальної групи) про 

психосоматичних захворюваннях членів сім'ї, дані про період вагітності та 

взаєминах у родині в цей період, а також про пологи і взаєминах в цей час. Ці 

відомості дозволяють сформувати уявлення про наявність моделей 

психосоматичного реагування в сім'ях, про ставлення до вагітності і 

формуванні відносин матері до майбутньої дитини, про характер того 

середовища, в якій він повинен з'явитися. 
Далі детально уточнюються умови його раннього розвитку, наявність в 

дитинстві нервово-психічних захворювань. Дослідженню піддається 

мікросоціальне середовище: уточнюються характер взаємин з рідними 

(сестрами-братами), з кожним з батьків або кровних родичів, стиль 

виховання і взаємини між батьками. 
Гіпервентиляційний синдром (посилене дихання) – це одне з 

найпоширеніших проявів вегето-судинної дистонії. Виникає він в результаті 

дисфункцій в центральній нервовій системі через різні причини. Виявляється 

цілою групою симптомів, що включає дихальні, вегетативні, психічні, 

судинні, больові і м'язові прояви. Результатом змін стає ненормальне 

дихання, збільшення легеневої вентиляції. Вимагає комплексного лікування, 

в першу чергу – врегулювання процесів в центральній нервовій системі.  
Гіпервентиляційний синдром може зустрічатися під іншими назвами : 

синдром Да Коста (за іменем американського лікаря, який описав подібні 

явища у солдатів, що брали участь у громадянській війні) , синдром зусилля , 

нервовий дихальний синдром, психофізіологічні дихальні реакції, дихальний 

невроз, нестійке дихання, синдром подразненого серця. Зустрічається у 6-11 
% населення Землі. Частіше страждають жінки: у слабкої статі цей стан 

виявляється в 4-5 разів частіше , ніж у чоловіків. 
Безсумнівно, що психогенні чинники є провідними. Найчастіше 

трапляються прояви гіпервентиляційного синдрому у людей з 

психологічними проблемами з дитинства, зокрема у тих людей, які в 



дитинстві мали можливість спостерігати картину дихальних розладів. 

Наприклад, напад бронхіальної астми, задухи, тонули на очах дітей та інші. 
Гіпервентиляційний синдром частіше має кризовий перебіг, тобто його 

симптоми виникають досить раптово, тривають якийсь проміжок часу (кілька 

хвилин або годин) і відступають. Через деякий час напад повторюється. 
Типова картина гіпервентиляційної кризи виглядає так: у хворого 

виникає тривога і страх без видимої причини. Одночасно з цим або трохи 

пізніше з'являється задишка, відчуття нестачі повітря (ковтають повітря, 

судомно відкриваючи рот), неможливість глибоко вдихнути, клубок у горлі. 

Дихання частішає. Страх посилюється, хворому здається, що зараз його 

наздожене смерть. Приєднуються серцево-судинні порушення (біль у грудях, 

прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску). Хворого охоплює 

паніка. Крім дихальних і серцево-судинних розладів можуть з'являтися і інші 

симптоми. 
Всі симптоми гіпервентиляційного синдрому можна розділити на 

кілька груп: 
- вегетативні (дихальні, серцево-судинні, шлунково-кишкові розлади, 

порушення сечовипускання); 
- зміни свідомості; 
- м'язово-тонічні і рухові розлади; 
- больові та інші порушення з боку органів чуття; 
-  психічні розлади. 
2. Ессенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, 

кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму. Картина 

особистості при захворюваннях серцево-судинної системи та особливості 

психотерапії при цих психосоматичних порушеннях. 
Психосоматичний компонент найперше характерний для таких за-

хворювань серцево-судинної системи: 
- ессенціальна артеріальна гіпертонія; 
- ішемічна хвороба серця (ІХС); 
- порушення серцевого ритму; 
- серцевий невроз страху.  
 Серце і судини беруть участь у всіх формах життєдіяльності, хоч в 

нормі людина цього не усвідомлює. Під час фізичних і психічних 

навантажень роботу серця сприймають у вигляді посиленого серцебиття або 

тахікардії. На відміну від моторики або дихання, діяльність серця і судин 

виключена з безпосереднього людського сприйняття. І лише за певних 

межових станів і порушеннях серце сприймається усвідомлено. Це почуття 

невизначеності вже містить в собі зародок страху. На цьому ґрунтується 

припущення про можливість фобічного розвитку особистості. 
Психічна сфера так само визначає функції серця і судин, як і со-

матична. Активність і спокій, сон або неспання, душевна жвавість і 

збудження, виказані зовнішньо або пригнічені почуття пов'язані з різними 

станами системи кровообігу. Незважаючи на те, що зміни роботи серця 

однаково виявляються і при позитивних, і при негативних почуттях, 



патологічні порушення в серцево-судинній системі пов'язані зі страхом, 

гнівом, люттю, тугою та іншими негативними емоціями, які призводять до 

того що, наприклад, при страху самотності або небезпеки нападу виникає 

відчуття, ніби серце починає стукати в горлі та у ділянці голови. Викид 

адреналіну, що відбувається при цьому, викликає звуження судин, 

почастішання пульсу і посилення скорочення міокарду, що, відповідно, 

призводить до стану неспокою і страху. 
90% усіх гіпертоніків ставлять діагноз ессенціальної гіпертонії, тобто 

невідомого походження. У більшості випадків чітко визначити початок 

захворювання неможливо, тому важко говорити і про її причини.  
За даними Александера, центральним пунктом психодинаміки пацієнта 

з ессенціальною гіпертонією є постійна боротьба з наростаючим вороже-
агресивним почуттям. Водночас існують труднощі самоствердження. 

Пацієнти бояться втратити прихильність інших людей і тому контролюють 

прояви своєї ворожості. У дитинстві вони звичайно схильні до нападів люті й 

агресії. Будучи раніше агресивною дитиною, доросла людина стає 

підкреслено поступливою, не може за себе постояти. Розуміння можливості 

втратити через свою агресивність прихильність рідних і близьких примушує 

дитину контролювати свою ворожість і приховувати її. Хворі на артеріальну 

гіпертонію постійно проявляють дратівливість, якщо стикаються з 

непереборним опором. їхнє життя нав'язує їм роль "тяглового коня". Вони 

залишаються багато років на одній роботі і рідко змінюють її, навіть якщо їм 

недоплачують. Якщо вони досягають вищих посад, їм важко стати 

авторитетом для інших. Вони виконують роботу за інших, замість того щоб 

налагодити дисципліну. З цієї надмірно сумлінної до крайнощів поведінки із 

зайвим почуттям відповідальності породжуються гнів, неприязнь та 

агресивність, які з часом вимагають усе більших зусиль для їхнього 

стримування. Так розвивається порочне коло, яке призводить до хронічного 

стану напруження. Характерна ситуація, що провокує захворювання, це 

життєві конфлікти, які мобілізують ворожість і прагнення до 

самоствердження і одночасно створюють неможливість їхнього вільного 

вираження [6]. 
У більшості пацієнтів з ессенціальною гіпертонією зазвичай немає 

належного усвідомлення своєї хвороби. З психоаналітичних позицій зов-
нішньо неправильна невротична поведінка ідеологічно виправдовується 

прагненням до активності і допомоги людям. Провідними рисами 

особистості хворого з артеріальною гіпертонією є його працьовитість і 

впорядкована поведінка, контактність, акуратність і сумлінність імпонують, 

роблять його приємним, поступливим пацієнтом. Проте гіпертонік в 

більшості випадків не вербалізує свої агресивність, честолюбство і прагнення 

до суперництва, які часто залишаються латентними. У трудових і сімейних 

кризових ситуаціях, і під час латентних конфліктів у відносинах з 

психотерапевтом, хворі легко ранимі, але не можуть словесно виразити свою 

агресивність. Доброзичливе ставлення, при якому терапевт і сам не відчуває 



себе ущемленим, і не робить непотрібних докорів, визначає можливість 

терапії. 
Ішемічна хвороба серця - це гостре або хронічне ураження серцевого 

м'яза, зумовлене зменшенням або припиненням надходження крові до 
міокарда у зв'язку з патологічним процесом у системі коронарних артерій або 

з порушенням їхнього функціонального стану. Потреба міокарда (серцевого 

м'яза) в кисні визначається, насамперед, частотою серцевих скорочень, 

скорочувальною функцією міокарда, розмірами серця і величиною 

артеріального тиску. Збільшення будь-якого з цих показників підвищує 

потребу міокарда в кисні. Невідповідність коронарного кровотоку 

метаболічним потребам серцевого м'яза завжди супроводжується ішемією 

міокарда, що проявляється клінічно приступом стенокардії (больовим 

синдромом), тяжкими розладами серцевого ритму, в деяких випадках 

виникненням інфаркту міокарда, інколи настає смерть. 
Інфаркт міокарда (ІМ) - гостре захворювання, зумовлене виникненням 

вогнища ішемічного некрозу в серцевому м'язі у зв'язку з абсолютною або 

відносною недостатністю коронарного кровотоку. Основною причинною 

хвороби є атеросклероз коронарних артерій. Суттєву роль у патогенезі цього 

захворювання відіграє спазм коронарних артерій на фоні тривалих 

негативних емоцій, фізичного перенапруження. Доведено, що гіперпродукція 

катехоламінів, якою супроводжуються стресові ситуації, може бути 

причиною ураження міокарда. Типова, або ангінозна, форма ІМ проявляється 

інтенсивним больовим синдромом: біль здавлюючий, "кинджальний", 

пекучий або сковуючий; локалізується за грудиною або в ділянці серця, в 

типових випадках іррадіює у ліву руку, ліве плече, лопатку, не купірується 

прийомом нітрогліцерину. Здебільшого біль супроводжується почуттям 

страху смерті, збудженням, до яких незабаром приєднується різка загальна 

слабкість. Тривалість больового нападу – від кількох годин до 1 доби і 

більше. 
Визначено три основні причини розвитку цієї хвороби [1]: 
1) емоції і душевні навантаження прямо впливають на коронарний 

кровообіг, проникність ендотелію і безпосередньо на серце; 
2) психосоматичні впливи важливі для виникнення артеріальної 

гіпертонії; одночасно вони впливають на обмін жирів і викликають загальний 

атеросклероз та атеросклероз коронарних судин; 
3) психосоматичні чинники призводять до зловживання курінням і 

алкоголем, впливають на поведінку у вигляді підвищення харчової потреби, 

що призводить до ожиріння. 
До коронарних захворювань призводять певні типи поведінки. 
Roseman, Friedman (1959) вперше описали поведінку з загрозою ін-

фаркту як поведінку типу А, якою ця група хворих реагує на різні ситуативні 

вимоги. 
Згодом тип А був розділений на три підкласи. До першого належать 

люди замкнуті, загальмовані, стримані в міміці і жестах. Вони рідко виходять 

із себе, та якщо вже розійдуться, довго не можуть заспокоїтися. Друга група - 



це люди, які добре приховувати свої почуття, але дуже нервові всередині. 

Третя група – люди, які звикли бурхливо виражати своє ставлення до всього, 

що відбувається. Вони товариські, розмахують руками, жестикулюють, 

голосно говорять і сміються. Вони часто зриваються, сердяться, починають 

лаятися, але тут же забувають причину своєї злості. 
 Кардіофобічний невроз у літературі зустрічається також як невроз 

страху, кардіальний невроз, серцева фобія, синдром паніки тощо. 

Виявляється, здебільшого, у появі страху зупинки серця та інших 

іпохондрично-фобічних проявів, що з'являються після гострого серцевого 

нападу. Такий напад настає, зазвичай, на тлі загального неспокою й 

напруження гострою появою тахікардії, сильного серцебиття (120-160 ударів 

за хвилину), підвищенням АТ до 200/110 мм рт. ст.; хворі часто дихають, 

сильно пітніють. Такий стан триває від кількох до десятків хвилин, часом до 

1 години. Після завершення з'являється страх повторного нападу, хворі 

постійно зосереджуються на відчуттях у ділянці серця, вимірюють пульс, 

оберігають себе від фізичних навантажень тощо. Конфлікт, який з великою 

незмінністю проявляється під час кардіо-фобічного неврозу, це конфлікт 

розриву у високо амбівалентної особистості, яка, з одного боку, здатна до 

самозахисту, а з іншого - обмежена в своїх можливостях і пригноблююче 

залежна. Конфлікт у вигляді розриву чітко пов'язаний із ситуацією, що його 

зумовила (смертю близьких, від'їздом, хворобою) – зі всім, що загрожує 

самотністю в уявленні хворого. Існує також зв'язок із депресивним типом 

реагування особистості з сильною амбівалентною установкою. У фантазіях 

постійно фігурує агресивне бажання смерті та одночасне очікування 

чудового порятунку (В. Бройтігам та ін., 1999). 
Щодо психодинамічних умов, то найперше виділяють фіксацію і 

симбіотичні відносини з матір'ю, насамперед у молодих чоловіків. Серед 

хворих з кардіофобією багато єдиних в сім'ї дітей, що часто ростуть без 

батька.  
Щодо особистості, то є два протилежні типи особистості (поведінки): 

тип А, який демонструє безпосередньо симбіотичну залежність, і тип Б, який 

не терпить цих принизливих ситуацій і поводиться "підкреслено" незалежно, 

проявляючи демонстративні незалежні реакції в своїх усвідомлених і 

неусвідомлених учинках. 
У більшості хворих можна спостерігати звичайну залежність, на-

ростаюче скорочення життєвих зв'язків і характерну для фобій взагалі 

позицію втечі від труднощів. Деякі припиняють працювати, не можуть жити 

самостійно, без підтримки психотерапевта і близьких. Вони уникають 

сексуальних контактів, занять спортом і зрештою будь-яких фізичних зусиль, 

які пов'язані з почастішанням серцебиття. Багато хто повністю фіксований на 

спостереженнях за своєю серцевою діяльністю, читають всю відповідну 

літературу, ходять від психотерапевта до психотерапевта, поширюють 

самоспостереження на інші частини тіла. Під час кардіоневротичного страху 

велику роль виконує психофізіологічне порочне коло: унаслідок страху або 

тривоги відбувається викид адреналіну, це призводить до тахікардії і 



підвищеної збудливості з підвищенням артеріального тиску, зменшується 

корисний ефект роботи серця, настає гіпоксія, яка відповідно викликає страх 

і тривожний неспокій з проекцією на серці. Збільшення частоти серцевих 

скорочень і серцеві сенсації знову викликають страх. 
Порушення серцевого ритму. Під серцевими аритміями розуміють 

зміни нормальної частоти, регулярності та послідовності скорочень, як-от: 

тахікардії (прискорене серцебиття), брадикардії (сповільнення ритму 

серцевих ударів), різного роду викривлення ритмічності серцевих скорочень 

(чергування прискорення та сповільнення ритму, "пропуски" ударів, 

хаотичність ритму тощо). Функціональні порушення серцевого ритму 

розглядаються як органний невроз, якщо виключена органічна природа 

захворювання й виявляються чіткі психологічні зв'язки. 
Найчастіше напади бувають спровоковані ситуативними факторами і 

конфліктами. Пацієнти схильні до того, щоб наполегливо захищати свій 

емоційний світ. Водночас вони уникають протистояння, боротьби, суперечок 

і схильні до раціоналізації. Провокуючими напад є ситуації спокуси, які 

близькі до "емоційної самовіддачі" або до прихованої агресії, яка при 

загрозливому краху захисту розряджається у вигляді приступу. 
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Тема 3. Психосоматика харчової поведінки та шлунково-кишкових 

захворювань 
 

План практичного заняття № 3 
1. Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закрепи та емоційна 

діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, 

порушення ковтання. Особливості особистості та психотерапії при цих 

стражданнях. 
2. Нервова анорексія і булімія, ожиріння. Психосоматичні особливості. 

Методи психотерапевтичної роботи. 
 

Словникова робота: травлення, харчова поведінка, шлунково-кишкові 

захворювання, синдром, виразковий коліт, спазм, порушення ковтання, 

нервова анорексія, булімія, ожиріння.    
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Проведіть коротке реферування описів особливостей особистості 

хворих на шлунково-кишкові захворювання. 
2. Проведіть обстеження 3 осіб за допомогою методики «Тип 

відношення до хвороби», опрацювати та проаналізувати отримані результати. 
3. Доберіть методики для вивчення психосоматичних захворювань 

шлунково-кишкового тракту і порушень харчової поведінки. 
4. За допомогою яких концепцій формування психосоматичних 

захворювань ви могли би пояснити причини нервової анорекції та 

особливості її перебігу. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Когнітивний аспект внутрішньої картини хвороби (ВКХ).  
2. Сучасні уявлення про психологічну саморегуляцію. Її роль в 

симптомогенезі. 
3. Особистісний сенс захворювання. Тип емоційного відношення до 

хвороби: гіпергнозогностичний, гіпонозогностичний, прагматичний. 
4. Особливості психології пацієнтів у зв’язку із захворюваннями 

кишково-шлункового тракту. 
5. Із якими емоційними процесами співвідносяться тілесні 

феномени, що відносяться до харчової поведінки і травлення? 
6. Психосоматичний феномен и психосоматичний симптом: 

можливості їх диференціації 
7. Опишіть фактори, які зумовлюють емоційну діарею. 
8. Провідна симптоматика при захворюванні на булімію. 



 

Короткий виклад теми 

1. Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закрепи та 

емоційна діарея, „синдром дратівливої кишки”, виразковий коліт і 

хвороба Крона, порушення ковтання. Особливості особистості та 

психотерапії при цих стражданнях. 
Поглинання і виділення – основні функції шлунково-кишкового тракту. 

Вони в своїх проявах пов’язані з навколишнім світом людини, її емоційним 

станом, з відносинами з іншими людьми та із зовнішнім життєвим 

простором. Моторні, вегетативні, гуморальні і центральні процеси в цій 

соматичній сфері не можна ізолювати від душевного стану людини. 

Годування і почуття ситості з розвитком дитини і становленням вже зрілої 

особистості, слугують не тільки для досягнення насичення, але й опо-
середкують собою турботу, почуття безпеки, переживання того, що тебе 

люблять. Їжа і процес насичення залишаються на все життя заміщенням 

задоволення, до якого можна завжди удатися за будь-якого розчарування. Ні-
мецький психіатр Ганс Глатцель вивів залежність роботи травної системи від 

емоцій. Він науково довів, що агресивність і злість прискорюють 

проходження їжі через шлунок, а страх і депресивні думки уповільнюють 

травлення за рахунок спазму. Жодна жива істота, окрім людини, не 

прийматиме їжу, знаходячись в цих станах. Людина ж не тільки здатна їсти в 

стані пригніченості, агресії або страху, але і вдається до поглинання великої 

кількості їжі як до засобу "заспокоїти нерви". В результаті їжа потрапляє в 

спазмований, затиснений від стресу стравохід, шлунок, кишечник. Наслідком 

цього є щонайширший спектр шлунково-кишкових розладів, починаючи від 

гастриту і закінчуючи проривними виразками. 
Психосоматична медицина намагається розуміти мову органів як 

вираження емоційних феноменів і відмежовувати від чинників конституції і 

схильності. Тілесні феномени, що відносяться до харчової поведінки і 

травлення, співвідносяться з такими емоційними процесами [5]: 
- труднощі оволодіння (стоматит, симптоми слизистої рота); 
- нездатність щось проковтнути (порушення харчування, ковтання); 
- бути відкинутим, зневаженим (втрата апетиту, печія, блювота, 

схуднення); 
- безуспішні хронічні зусилля що-небудь перетравити, засвоїти (болі 

в шлунку, надмірна перистальтика, пилороспазм, виразка); 
- хронічна   неможливість  що-небудь   перетворити  (болі,   ентеро-

коліт, подразнення товстого кишечнику); 
- неможливість віддати що-небудь (хронічні закрепи); 
- бажання викинути що-небудь (хронічний пронос). 
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки – хронічне 

захворювання, характерною ознакою якого є утворення виразок у ділянках 

травного тракту, що контактують з активним шлунковим соком. У 



походженні виразкової хвороби клініцисти виділяють зовнішні та внутрішні 

чинники. До зовнішніх відносять погрішності у харчуванні, шкідливі звички 

(паління тютюну, алкоголь), нервово-психічні перевтоми, професійні 

чинники, лікарські впливи (аспірин, кортикостероїди, антибактеріальні 

засоби тощо). Ендогенними (внутрішніми) чинниками вважають спадковість, 

вік і статуру, гіперпродукцію соляної кислоти і пепсину, порушення 

гастродуоденальної моторики тощо. Частіше виразкова хвороба вражає 

чоловіків (у співвідношенні 4:1), бо жіночі статеві гормони оберігають від 

виразкоутворення. У людей молодого віку частіше буває дуодентальна 

локалізація виразки. 
Щодо маніфестної поведінки в літературі розрізняють пасивний і 

гіперактивний тип хворого на виразку. 
Пасивний тип виразки схильний до субдепресивного фону настрою і 

прямо виказує свої потреби бути залежним. Він вважається мані-фестно-
залежним. Напад виразки настає, коли несвідомі або свідомі бажання 

залежності зустрічають відмову. При пасивному типі несвідомий страх бути 

покинутим стоїть на першому плані і веде до постійної напруги. Ці 

індивідууми шукають обставини і людей, які їх не "можуть покинути". Це 

люди, які не "можуть повірити", що дружина їх більше не кохає. В результаті 

кожен сумнів, відсутність люблячого погляду може викликати панічну 

реакцію. До таких напруг може вести і страх перед авторитарною 

батьківською фігурою. Кроки до самостійності і незалежності не робляться. 

Хворий насолоджується перевагами залежності і відмови від усякого ризику. 

Життєва стратегія полягає в тому, щоб бути захищеним [3]. 
Цей маніфестно-залежний, пасивний тип виразки часто походить із 

сім'ї, у якій він був розпещений дуже дбайливою матір'ю. Хворому не 

вдається досягти переривання "психологічної пуповини", стати незалежним 

від матері. Він залишається з бажанням захисту і допомоги, сильно 

прив'язаним до материнської фігури, тоді як батько може зайняти лише 

другорядне положення, якщо його "визнають". Босп (1963) описує 

нездатність деяких хворих вчитися "вистояти в конкуренції з батьком", 

знайти "визнання і ствердження себе як чоловіка". Хворі і під час вибору 

партнера керуються своєю потребою в захищаючій турботі. Чоловіки цього 

типу часто вибирають в дружини тип своїх матерів. 
Під час гіперактивного типу виразки бажання залежності дуже сильні, 

однак відкидаються хворими. Вони відмовляються від своїх бажань, що 

походять з оральної сфери переживань, і тим самим фрустру-ють самі себе. 

Гіперактивний тип позбавлений спокою. Він агресивно переслідує свою 

мету, компенсаторно прагне до незалежності і постійно прагне довести свою 

силу. Пацієнт потребує такого підтвердження, оскільки не може забезпечити 

собі почуття захищеності іншим способом. Цей тип шукає успіху, але 

загалом неуспішний, оскільки предметом його прагнень є визнання себе і 

престиж. 
Закрепи 



Закреп – це хронічне затримання випорожнення кишечника більше, ніж 

на 48 годин, яке супроводжується хоча б однією з наступних ознак, що 

спостерігається протягом 3 місяців: відчуття неповного випорожнення, 

невелика кількість (менше 100 г) і густа консистенція калу, натужування не 

менше четвертини часу дефекації. Пацієнти часто виявляють так звану аналь-
ну тріаду Фрейда: упертість – любов до порядку – ощадливість. Ці ознаки та 

їхні крайнощі — нетерпимість, педантизм і скупість - виявляються найперше 

в рамках обсесивної структури особистості. Ймовірно, висхідна особистість і 

виховання любові до чистоти рано приводять до ригідного "Над-Я", до 

засвоєння батьківських масштабів як власного світу цінностей. 
Як причинна сімейна ситуація звичайно описується дитинство із 

суворою матір'ю, яка дуже вимоглива до дітей відносно дарування та 

отримання подарунків. Все, що вони самі одержують в подарунок, вони 

повинні відповідно до вимог батьків відразу розділити з іншими. Ці діти і 

самі стають надмірно вимогливими відносно дарування й отримання 

подарунків. Матері часто не сприяють переживанню повноти, достатку, тому 

оральні фрустрації та анальні страхи втрати об'єднуються, а віддача може 

бути пов'язана з негативними емоціями фипгззеи, 1960). 
Хронічні закрепи спостерігаються здебільшого в анксиозних і депре-

сивних, зовні спокійних, але внутрішньо напружених, нетовариських і 

невпевнених в собі пацієнтів. Александер позначив їхню установку: "Я 

нічого не можу чекати від інших і тому можу їм нічого не давати, я маю 

утримати те, що у мене є". 
Іноді закреп розвивається як компенсація надмірної насолоди вит-

ратами. Тут йдеться про добродушних людей, які схильні роздавати на всі 

сторони. Це, можливо, пояснює більшу схильність до закрепів у жінок, ніж у 

чоловіків: у жіночій соціалізації готовність до жертв має велике значення. 

Часто хворі надмірно стежать за діяльністю свого кишечнику. 
Хронічний закреп у дитинстві розуміють як реакцію протесту, в тім 

числі як протест проти надмірно педантичного навчання охайності. 
Емоційна діарея 
Емоційною діареєю називається порушення моторної функції товстої 

кишки з тягнучими болями в животі і з частою появою нерегулярних 

водянистих або слизистих виділень, зумовлених переживаннями хворого у 

ситуації сильного страху або підвищених вимог з боку оточуючих. Проноси 

можуть чергуватися із закрепами. Із загальних скарг відмічається головний 

біль, стомлюваність, слабкість концентрації уваги.  
Особистість характеризують страх перед авторитарними фігурами і 

почуття безпорадної залежності. Почуття безсилля, виснаженості ком-
пенсуються надмірним бажанням визнання, соціального успіху в поєднанні з 

латентним усвідомленням непомірності вимог і своєї слабкості. Є безпорадна 

залежність від сильних об'єктів із рецептивними та агресивними оральними 

бажаннями. 
Витиснений психологічний фактор, що відноситься до симптому, - це 

сильна потреба дарувати і робити добро. Хворий може вступати у відносини 



залежності від інших, але при цьому він відчуває, що він повинен щось 

зробити, щоб компенсувати все, що він одержав.  
Несамостійна поведінка хворих з проносами, їхня схильність все 

віддати є виразом страху, але це можна інтерпретувати також як підлеглість 

перед сильнішим, звичайно перед авторитетом батька. Метою терапії є 

усвідомлення хворим свого конфлікту і його впливу на психосоматичні 

симптоми. Завдяки аналізу своєї життєвої ситуації пацієнти можуть подолати 

внутрішній конфлікт між величезними очікуваннями, надмірними запитами і 

перебільшеним страхом перед авторитетами. 
Виразковий коліт 
Неспецифічний виразковий коліт – захворювання невідомої етіології, 

що характеризується безперервним або хвилеподібним перебігом, в основі 

якого лежить дифузний запально-некротизуючий процес у слизовій оболонці 

товстої кишки з утворенням виразок, геморагій і гною. Дуже небагато з цих 

хворих досягають визнання і розкриття. Це відповідає ознакам депресивної 

структури особистості. Зв'язок з батьківським домом, з матір'ю і батьком, 

уразливість унаслідок розриву з сім'єю – це основоположні риси людського 

розвитку, і вони відображаються в ситуаціях захворювання і структурі 

особистості у разі багатьох невротичних і психосоматичних порушеннях, так 

само як і в рамках нормального розвитку. 
Сім'ї хворих на виразковий коліт відрізняються особливою згурто-

ваністю. Хворі частіше походять з сімей із симбіотичною структурою 

відносин, в яких мало говорять про почуття. Хворі з виразковим колітом 

пізно розлучаються з батьківським домом і зберігають симбіотичну 

структуру відносин. Вони демонструють низьку тенденцію до ін-
дивідуалізації, уникають агресивних з'ясувань відносин і нездатності 

дозволити собі розчулитися [6]. 
У хворих на коліт часто вже на самому початку захворювання 

виявляються типові особливості особистості: низька самооцінка, надмірна 

чутливість до власних невдач, сильне прагнення до залежності та опіки. 

Відповідно до цього вони віддають перевагу міжособистісним відносинам, 

які дають їм опору (ключові фігури). Втрату відносин з ключовою фігурою 

несвідомо переживає хворий як загрозу власному існуванню. У соціальних 

стресових ситуаціях втрати відносин патогенними можуть виявитися зміна 

звичного оточення або зміни на роботі, після чого відбувається маніфестація 

виразкового коліту. Так захворювання може розглядатися як еквівалент 

реакції печалі. Хворим не вистачає свідомого переживання агресії і відповід-
ної поведінки. 

Порушення ковтання 
Під узагальненим поняттям "порушення ковтання" описано 

функціональні порушення актів прийому їжі і ковтання. Психосоматичне 

значення мають такі синдроми: заковтування повітря (аерофагія); утруднення 

ковтання з почуттям тиску в горлі або без нього; порушення ковтання з 

блювотою (так званий блювотний невроз); "синдром грудки" – страх 

ковтання. 



Загальним для цих порушень є те, що акт ковтання, що протікає як 

рефлекторний процес із послідовним розслабленням і напруженням м'язів, не 

може регулюватися, хоча для цього немає органічних причин. 
Зазвичай при цьому виявляються істеричні конфліктні ситуації або 

депресивні стани з іпохондричними рисами. Орально-агресивні імпульси, 

власна активність і протест пригнічуються. Під час депресій у 10% випадків 

її соматичний еквівалент виявляється тиском у горлі з порушеннями 

ковтання. Відчуття грудки в горлі є класичним симптомом істерії. Саме у 

жінок ковтання часто пов'язане з сексуальними рецептивними фантазіями, 

які відкидаються. Грудка в горлі, куля, яка розростається, почуття, ніби хтось 

здавлює горло або в ньому залишаються шматочки їжі – все це характерні 

прояви депресивних або істеричних хворих. Під час істеричних розладів їда і 

ковтання, як вже сказано, пов'язані з сексуальними фантазіями. При цьому 

почуття страждання звичайно малопомітне, а симптом підключається з 

метою отримання вигоди від хвороби. Страх перед ковтанням їжі і навіть 

власної слини у хворих на депресію і невроз спричинений амбівалентним 

конфліктом розлуки. 
2. Нервова анорексія і булімія, ожиріння. Психосоматичні 

особливості. Методи психотерапевтичної роботи. 
Нервова анорексія 

Терміном "анорексія" визначається хворобливий стан, пов'язаний з 

бажанням схуднути, стати витонченою і залишатися такою. При хронічному 

перебігу є локальний страх, який можна назвати фобічним, перед 

нормальною їжею, збільшенням маси тіла і досягненням середніх показників,  

необхідних для збереження здоров'я. Первинних соматичних або 

гормональних порушень зазвичай не виявляється. В основі цього порушення 

лежить підлітковий конфлікт розвитку без усвідомлення останнього і без 

реалістичної установки відносно власного соматичного стану. 
За особистісною структурою і внутрішнім дозріванням жінки з ано-

рексією виявляються не готовими до своєї зрілості. Нерідко це призводить до 

амбівалентності відносно свого статевого дозрівання у жінок (рідше у 

чоловіків), яка виявляється в характерному для пубертатного періоду 

прагненні вести аскетичний спосіб життя, причому молоді люди внутрішньо і 

зовнішньо дистанціюються від статевих ролей і від ендогенно виникаючих 

потреб, вони інтенсивно шукають інші заняття. 
Особистісна схильність до анорексії характеризується особливою 

диференційованістю в інтелектуальній сфері і вразливістю в емоційній. 

Примітні також сенситивність і недостатня контактність в анамнезі, хоча 

дівчатка нічим не привертають до себе уваги. У багатьох випадках ще до 

початку хвороби виявляються аутистичні установки і соціальна ізоляція. 
Хворі часто є єдиними дочками або мають братів .Часто вони справ-

ляють враження зовнішньо соціально компенсованих, добросовісних і 

слухняних аж до повної підлеглості. При цьому вони наділені високим 

інтелектом і відмінно вчаться, їхні інтереси духовні, ідеали аскетичні, 

працездатність й активність у діяльності високі [4]. 



Провокуючою ситуацією для порушеної харчової поведінки часто стає 

перший еротичний досвід, який хворі не можуть переробити і переживають 
як загрозливий.  

При нервовій анорексії уявлення "я маю схуднути" стає невід'ємним 

компонентом особистості. Ця особливість виявляється, однак, лише при 

симптомах, викликаних психотичними процесами. У разі важких форм 

нервової анорексії Я не бореться з гнітючими уявленнями. Це пояснює 

відсутність усвідомлення хвороби і відхилення усякої допомоги. 
Можна говорити про моносимптоматичний психоз, який обмежується 

тотально домінуючим уявленням про те, що власне тіло має бути знищене 

шляхом відкидання всіх оральних устремлінь. Нервову анорексію називають 

хронічною формою самогубства. 
Психодинамічно відмову від їжі можна розуміти також як захист від 

усього інстинктивно-тілесного, при цьому маніфестний захист зсунутий на 

оральний рівень. Нав'язливе схуднення часто інтерпретується як втеча від 

жіночності, і насправді відмова від їжі сприймається як тілесний успіх, коли 

він опиняється перешкодою розвитку жіночих форм. Відмова від їжі слугує 

також захистом від страхів вагітності, що виражається у тому, що багато 

пацієнток обґрунтовують свою харчову поведінку тим, що "у жодному 

випадку не хочуть мати товстий живіт". 
Нервова анорексія є, однак, не тільки боротьбою проти дозрівання 

жіночої сексуальності. Це також спроба захиститися від дорослішання 

загалом, зумовлене почуттям безсилля перед лицем наростаючих очікувань 

світу дорослих. 
Окрім індивідуальної психодинаміки, велике значення для діагностики 

і терапії має поле відносин у сім'ях хворих. Сімейні відносини часто 

визначаються атмосферою перфекціоиізму, пихатості та орієнтуванням на 

соціальний успіх. Для них характерний сімейний ідеал самопожертвування з 

відповідним змаганням членів сім'ї. 
Для сімей з хворими на анорексію властиві такі поведінкові ха-

рактеристики, як в'язкість, надмірна дбайливість, уникнення конфліктів, 

ригідЦість і залучення дітей в батьківські конфлікти. Симптоматика 

анорексії розуміється як боротьба за владу дочки з батьками в рамках 

надмірно зв'язаних відносин, причому власне тіло являє для неї останню 

сферу, в якій вона може відмежуватися від вимог батьків і отримати хоч 

трохи автономії. У такій сім'ї кожен прагне нав'язати іншому власне 

визначення відносин, ніхто в сім'ї не готовий відкрито перейняти керівництво 

та ухвалювати рішення від власного імені. 
Булімія 
Булімія (бичачий голод) позначається як нав'язлива їжа/ блювота або 

їжа/дефекація. Як і нервова анорексія, булімія виявляється здебільшого у 

жінок від 15 до З0 років. Провідна симптоматика захворювання полягає в: 
- частій появі окреслених в часі нападів переїдання; 
- активному контролі ваги шляхом частої блювоти, вживання 

послаблюючих засобів, обмеження кількості їжі, інтенсивних занять спортом 



тощо. 
Напади переїдання та блювоти частіше спостерігаються на тлі не-

рвового напруження і здійснюються наодинці. Поява інших людей чи 

перешкод змушує хворих ховатися, соромитися. До споживання їжі хворі 

ретельно готуються, закуповують їжу у великій кількості. Хворі намагаються 

приховати свою проблему від оточуючих і близьких, доки ситуація не стане 

відомою, потім думки про їжу стають домінуючими, все інше відходить на 

другий план: сімейні і професійні стосунки, дружні відносини тощо. 
Від нервової анорексії булімія відрізняється тим, що тут мають місце 

напади вовчого голоду, яких не спостерігається під час анорексії. Булімічні 

хворі не одержимі надцінною ідеєю про схуднення, вони мають нормальну 

або дещо збільшену вагу тіла, їм не загрожує небезпека постів та дієт, яка 

призводить часом до смерті хворих на анорексію. 
Хворі на булімію зовнішньо благополучні: у них ідеальна фігура, вони 

успішні та активні. Чудовий фасад приховує, однак, украй низьку 

самооцінку. Вони постійно задаються питанням, чого від них чекають 

оточуючі, чи правильно вони поводяться. Вони прагнуть до більшого успіху і 

часто плутають любов, якої вони добиваються, з визнанням (ОепІіпдпоЯ, 

Васктипсі, 1989) [3]. 
Структура особистості пацієнток з булімією так само неоднозначна, як 

і під час анорексії.  
Емоційна нестабільність, імпульсивність із страхом втрати контролю, 

низька фрустраційна толерантність і високий потенціал внутрішньої потреби 

у зловживанні визначають психодинаміку порушення. Хворим часто не 

вдається диференційовано сприйняти свій внутрішній стан і усвідомити його, 

що призводить до дифузного почуття внутрішньої загрози, яке повністю 

ними оволодіває. 
Буліміки зазвичай: 
- перфекціоністи (прагнуть все робити на "відмінно"); 
- схильні до смутку, депресії, нав'язливих думок або дій; 
- імпульсивні, хаотичні, готові ризикувати; 
- мають низьку і нестійку самооцінку; 
- незадоволені власним тілом; 
- ставлять собі нереалістичні цілі; 
- впадають у відчай, коли не вдається цих цілей досягти; будують 

особистісні відносини також за "булімічною" схемою: палке захоплення - 
різкий розрив; 

- мають неприємні дитячі спогади, пов'язані з їдою (їда як покарання, 

насильницьке годування, скандали тощо). 
Ожирінням називають відкладення жирової тканини зі збільшенням 

маси тіла. Ця патологія є наслідком порушення процесу засвоєння їжі і 

використання енергії. 
Ожиріння може бути викликане батьками, коли вони систематично на 

будь-яку потребу дитини відповідають пропонуванням їжі і ставлять своє 

виявляння любові до дитини в залежність від того, чи їсть вона. Ці структури 



відносин ведуть до нестачі сили Я, внаслідок чого фрустрації не можуть 

переноситися і опрацьовуватися, а повинні лише стиратися за рахунок 

"підкріплення". У хворих з ожирінням часто спостерігається дуже тісна 

прихильність до матері, домінування матері в сім'ї, в якій батько виконує 

лише підлеглу роль. Мати своєю надмірною турботою затримує руховий 

розвиток і готовність до соціального контакту, фіксує дитину в пасивно-
рецептивній позиції). 

Психодинамічно підвищене надходження калорій пояснюється як за-
хист від негативних, особливо депресивно забарвлених емоцій і страху. 

Хворі відчувають себе недосконалими, вразливими. Зниження ак-
тивності і, як результат цього, надмірна вага, надають захист від глибокого 

почуття недостатності: ставши масивним і значним, людина з ожирінням 

здається собі сильнішою і більш захищеною. В окремих випадках є виразний 

тимчасовий зв'язок появи і посилення потягу до їжі з якоюсь фрустрацією. 
За рахунок регресивного прирівнювання значень любові і харчування 

людина з надмірною вагою утішає себе їжею за відсутність любові до себе. 
Сфера міжособистісної взаємодії представляється найбільш проблем-

ною для хворих з ожирінням. Вони виявляють підвищену сенситивність 

відносно міжособистісних конфліктів. 
У хворих з ожирінням виявлене помітне підвищення стійкої 

особистісної тривожності, яку розглядають як базальну психічну властивість. 

Ситуативна (реактивна) тривога досягає невротичного рівня. 
Суттєвою особливістю психологічного захисту у таких хворих є пере-

важання механізму реактивних утворень (гіперкомпенсації). Змістовна 

характеристика цього варіанта психологічного захисту припускає, що 

особистість запобігає усвідомленню неприємних або неприйнятних для неї 

думок, почуттів, вчинків шляхом перебільшеного розвитку протилежних 

прагнень. Відбувається ніби трансформація внутрішніх імпульсів у їхню 

суб'єктивно зрозумілу протилежність. Для хворих також типові незрілі 

механізми психологічного захисту, один з яких пов'язаний з агресією, 

перенесенням на навколишніх власних негативних уявлень (проекція), а 

інший – з переходом до інфантильних форм реагування, обмеження 

можливостей альтернативної поведінки (регресія) [1]. 
Отже, їжа перебуває не тільки в тісному зв'язку з потребою в любові і 

турботі, вона є також комунікативним процесом. Це знаходить свій вираз вже 

у тому, що їжа припускає регулярну роботу інших людей. Більшість людей 

вважає за краще їсти в товаристві. Психотерапевт повинен брати до уваги це, 

коли вимагатиме від хворого пожертвувати певною часткою своїх 

гастрономічних звичок. Необхідно постійно роз'яснювати хворим, чому ми 

повинні вимагати від них подібної жертви. Краще всього викликати у 

хворого натхнення до досягнення цієї мети. Поради повинні бути точними і 

ясними. Краще всього давати вказівки письмово і не в стандартній формі, а з 

прізвищем пацієнта і складеними спеціально для нього зауваженнями. 
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Тема 4. Психосоматичні фактори при шкірних захворюваннях та хворобах 

ендокринної системи та опорно-рухового апарату 
 

План практичного заняття № 4 
1. Хвороби ендокринної системи: гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий 

діабет. Картина особистості. Види і методики психотерапії, що 

використовуються в роботі з цими пацієнтами. 
2. Картина особистості при захворюваннях шкіри. Психотерапія. 
3. Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз хребта і 

ревматоїдний артрит. Картина особистості і психотерапія при захворюваннях 

опорно-рухової системи. 
 

Словникова робота: ендокринна система, гіпертиреоз, гіпотиреоз, 

цукровий діабет, контрфобічне заперечення, еутиреоїдний стан, кропив'янка,  

псоріаз, атопічний нейродерміт, ендогенна екзема, опорно-руховий апарат, 

остеохондроз хребта, ревматоїдний артрит. 
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Охарактеризуйте психологічні аспекти проблеми хронічного болю. 
2. Доберіть методики для вивчення психосоматичних захворювань 

ендокринної системи та шкіри. 



3. Опишіть комплекс «giving up» (той, кого кидають) «given up» 

(покинутий).  
4. Проаналізуйте психологічні особливості хворих на нейродерміт. 
5. Доберіть методики для вивчення психосоматичних захворювань 

опорно-рухової системи. 
 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Особливості виникнення гіпотиреозу. 
2. Чинники, що зумовлюють гіпертиреоз. 
3. Прояви контрфобічної установки у хворих з проблемами 

щитовидної залози. 
4. Суть психосоматичних концепції у виникненні діабету. 
5. Відмінності і психогенезі шкірних захворювань. 
6. Симптоматика ревматичних уражень м'яких тканин. 
7. Особливості психічного конфлікту особистості при 

остеохондрозі. Локалізація болю і можливі причини його виникнення. 
8. Психологічна характеристика хворого на ревматоїдний артрит. 

 
Короткий виклад теми 

1. Хвороби ендокринної системи: гіпотиреоз, гіпертиреоз, 

цукровий діабет. Картина особистості. Види і методики психотерапії, що 

використовуються в роботі з цими пацієнтами. 
При ендокринній патології не можна говорити про специфічну 

взаємозалежність психічних симптомів. Так звана ендокринна психологія 

намагається проаналізувати диференційовані соматопсихічні взаємозв'язки 

між дією гормонів у різні періоди життя і людськими переживаннями та 

вчинками. Найпоширенішими з ендокринних захворювань є захворювання 

щитовидної залози та цукровий діабет 
Гіпотиреоз – це недостатнє постачання клітин організму гормонами 

щитовидної залози. Провідний симптом гіпотиреозу – уповільнення і зміна 

настрою та емоційного реагування. У хворих спостерігається підвищена 

втомлюваність, порушення пам'яті, млявість, сонливість, мерзлячка, крих-
кість волосся і нігтів, пониження температури тіла, низький артеріальний 

тиск, закрепи. Важливу роль у розвитку гіпотиреозу та інших захворювань 

щитовидної залози відіграє нестача йоду в раціоні. У жінок гіпотиреоз 

зустрічається в 10 разів частіше, ніж у чоловіків. 
Особливими під час гіпотиреозу є такі чинники [3]: 
1. Відсутність надії на досягнення якої-небудь бажаної мети; 

фруструюча боротьба проти нездоланних перешкод. 
2. Відсутність справжніх спонукань. Діяльність, особливо одно-

манітна, яка виконується насамперед під впливом зовнішнього тиску або 

унаслідок внутрішньої компульсії, а не на основі всепоглинаючого інтересу. 



3. Роль тривожності менш стабільна. У низці випадків під впливом 

тривалої фрустрації виникає компенсаторна агресивність, яка призводить до 

тривожності. Надалі це сприяє регресивному відходу від діяльності. 
4. У деяких випадках у чоловіків виникає ідентифікація з жінкою, 

що протиставляється агресивним амбітним установкам. 
Немає якогось спеціального типу особистості, що потрапляє в цю 

категорію, будь-яка людина до певної міри може демонструвати тимчасові 

симптоми такого типу виснаження. 
Гіпертиреоз. Хвороба характеризується збільшенням щитовидної 

залози і підвищенням її функції.  Це поширене ендокринне захворювання 

частіше буває в осіб віком 20-40 років, жінки хворіють приблизно у 5 разів 

частіше, ніж чоловіки. Психічна травматизація (гостра, хронічна) інфекції 

(грип, хронічний тонзиліт), вагітність, клімакс відносять до пускових 

факторів, які можуть стимулювати розвиток захворювання в осіб із 

спадковою схильністю. 
Хворі на гіпертиреоз висловлюють багато скарг, як-от підвищена 

емоційна реактивність, плаксивість, безсоння, тривога, серцебиття, ниючий 

біль у ділянці серця, задишка у разі невеликих фізичних навантажень, 

зниження маси тіла у разі зростання апетиту, підвищена пітливість, відчуття 

жару, м'язова слабкість, схильність до проносів тощо. 
Класичний психосоматичний підхід, представлений Ф. Александером, 

вбачає психодинамічні витоки захворювання у відсутності захищеності, 

надійності в самому ранньому дитинстві, коли ця захищеність порушується 

смертю або батьківським відкиданням та/або нездоровими сімейними 

взаємостосунками. Незадоволене бажання прихильності спонукає хворих 

ідентифікуватися з об'єктом прагнень. Проте рання ідентифікація приводить 

до фізіологічного і психологічного перевантаження і закінчується постійною 

боротьбою, невпевненістю і страхом через низьку самооцінку. 
До описаної Ф. Александером класичної психодинамічної конфігурації 

належать яскраво виражене усвідомлення відповідальності і готовність до 

діяльності, які, проте, пригнічуються почуттям страху, виявляючись за 

допомогою контрафобій. Загроза безпеки, що постійно передбачається, 

долається напруженням власних сил. Багато дослідників відзначають 

готовність пацієнтів проявляти турботу про інших, наприклад, доглядати за 

хворими. Часто це виявляється у вигляді прийняття на себе материнських 

обов'язків щодо молодших братів і сестер, що веде до гіперкомпенсації 

агресивних спонукань і суперництва. Загроза безпеки – часте явище як у 

дорослих, так і у дітей [1].  
Як і під час інших психосоматичних захворювань, залишається не-

вирішеним питання, чому хворі реагують на високі вимоги життя не 

регресом і пасивним відходом, а, навпаки, таким форсуванням зусиль. У 

хворих виявляється готовність постійно перевиконувати свої завдання. 

Схоже, що цих хворих у дитинстві примушували до того рівня самостійності, 

впоратися з яким вони не були готові, незалежно від того, чи це рання втрата 

матері, розлучення або сварки батьків, передчасна участь дітей в 



батьківських конфліктах або виховання молодших синів. Пацієнти частіше є 

старшими за інших дітей у сім'ї. Вони справляють враження особистісної 

зрілості, яка, проте, адекватна не всім ситуаціям і лише насилу приховує 

слабкість і страх, страх перед статевим життям дорослих, перед 

розставанням, або власною відповідальністю, або взагалі перед необхідністю 

вижити. їхні фантазії заповнені вмиранням і смертю. 
Важливим є соматопсихічний аспект, що показує, як міняються під 

впливом лікування готовність до діяльності і підсвідома контрфобічна 

установка. Занепокоєння, збудження і боязнь, що проявляються в гострій 

фазі хвороби, поступово зникають після усунення тиреогенного підвищеного 

обміну речовин, так само як і емоційна лабільність, підвищена чутливість до 

жари, імпульсивність. Цю очевидну для оточуючих зміну нерідко 

переживають хворі як втрату. Хворі скаржаться на втрату ініціативи, 

зниження працездатності і дисфорію аж до депресивних розладів. 

Еутиреоїдний стан розцінюється ними як обмеження діяльності і 

функціональних можливостей Я. 
Цукровий діабет – захворювання, зумовлене абсолютною або 

відносною недостатністю інсуліну в організмі, характеризується порушенням 

усіх видів обміну речовин, насамперед обміну вуглеводів. Це поліетіологічне 

захворювання розвивається під впливом ендо- та екзогенних факторів на 

фоні генетичної схильності. Клінічна картина залежить від типу цукрового 

діабету (інсулінозалежний чи інсулінонезалежний), віку хворого. Скарги 

найчастіше такі: спрага, сухість у роті, збільшений діурез, підвищений 

апетит, безпричинне випадання зубів, свербіж шкіри (особливо в ділянці 

статевих органів), погіршення зору, часто виникає фурункульоз. 
Сучасні дослідження підтверджують, що у людей, хворих на цукровий 

діабет, часто буває багато психологічних проблем і психічних розладів. Вони 

не тільки спричиняють страждання самі по собі, а й впливають на лікування і 

результат соматичного захворювання. 
Діабетик точно знає, що діяльність принаймні однієї системи його 

організму порушена. З цього виникає почуття невпевненості. Хронічний 

дефект може негативно впливати на життєву стратегію діабетика: часто він 

організовує все своє життя навколо свого страждання. 
Психосоматичні концепції у виникненні діабету [5]: 
1. Конфлікти і неоральні потреби задовольняються за допомогою їжі. 

Може виникнути обжерливість і ожиріння, після чого настає тривала 

гіперглікемія, а далі виснаження інсулярного апарату. 
2. Унаслідок прирівнювання їжі і любові один до одного, у разі коли 

немає любові, виникає емоційне переживання стану голоду і тим самим, 

незалежно від надходження їжі, відповідний діабетичному голодний обмін 

речовин. 
3. Страх, що зберігається протягом усього життя, веде до постійної 

готовності до боротьби або втечі з відповідною гіперглікемією без зняття 

психофізичної напруги. На ґрунті хронічної гіперглікемії може розвиватися 

діабет. Психічні чинники суттєво впливають на перебіг і терапію хворих на 



цукровий діабет. їм властиве почуття незахищеності та емоційної 

занедбаності. 
2. Картина особистості при захворюваннях шкіри. 

Психотерапія. 
Кропив'янка  – ураження шкіри з чітко відмежованими пухирями; 

спостерігається найчастіше на обличчі. Основні симптоми – сильне свербіння 

і наявність червоних пухирів різного розміру. Навіть при алергічно 

зумовлених формах кропив'янки для її маніфестації або як один із причинних 

факторів має значення психічне перевантаження. Для психосоматичних форм 

хронічної кропив'янки характерні готовність до переживань і певна структура 

особистості. 
Кропив'янка виникає у тих, хто відчував на собі жорстоке ставлення. 

Ця жорстокість мала нерідко такі форми, що про неї важко було розповісти. 

При цьому страждаюча сторона не може знайти вихід із становища і уявити 

собі можливе вирішення проблеми. Типові трактування цієї ситуації: "вони 

мені багато дали, і я не можу нічого поробити"; "я витримую удари"; "моя 

мати била мене"; "мій наречений не хоче мене, він нехтує мною, але що я 

можу зробити?" [3]. 
Риси особистості хворих: 
- сильна схильність до пасивної позиції в міжособистісних контактах; 
- висока готовність до страху в поєднанні з низькою толерантністю 

страху; 
- сильна вразливість у любовних взаєминах; 
- високий рівень невпевненості в поведінці 
Шкірне свербіння 
У чутливих і схильних до цього людей негативні емоції можуть 

викликати шкірне свербіння або підсилювати його. Часто можна 

спостерігати, що хворі в стані дратівливості і психічної напруги, страху або 

збудження значно частіше скаржаться на відчуття шкірного свербіння або 

печіння, ніж емоційно урівноважені хворі. Крім того, в однієї і тієї ж людини 

незмінні шкірні захворювання в періоди сильнішої нервової напруги, 
фрустрації, розчарувань, у складних, важких життєвих ситуаціях частіше 

супроводжуються свербінням. Сексуальне занепокоєння, почуття провини, 

гнів і страх можуть викликати свербіння. Пацієнти з психогенним шкірним 

свербінням схильні до невротичної любові до порядку і блоковані в своєму 

вираженні агресії. Гнів пригнічується, унаслідок чого може виникати напад 

свербіння. 
Атопічний нейродерміт (ендогенна екзема) – поширене шкірне 

захворювання з хронічним перебігом, при якому відмічаються свербіння, 

інфільтрація, ущільнення і екзематозні зміни шкіри. Захворювання часто 

розвивається у поєднанні з іншими алергічними захворюваннями, найперше 

із вазомоторним ринітом, кропив'янкою і бронхіальною астмою. Вражаються 

насамперед обличчя, шия, лікті і коліна, кисті і суглоби рук. З часом хворі 

починають чесати і терти шкіру без виражених унаслідок сверблячки змін 



шкіри. Хвороба вражає людей різного віку, навіть грудних дітей другого 

півріччя життя. 
Екзема грудного віку. Це шкірне захворювання у психосоматичному 

плані розглядається як вираз порушень ставлення матері до дитини. 

Відслідковуються два значущих для виникнення хвороби чинники. Діти мали 

матерів з інфантильною структурою особистості, що виявляли до них 

ворожість, замасковану під побоювання, або матерів, які неохоче 

доторкалися до них, неохоче доглядали за ними і систематично утримувалися 

від шкірного контакту з ними. Дитина зі свого боку демонструє вроджену 

схильність до підвищених шкірних реакцій, які ведуть до посилення 

шкірного представництва сприйманих психологічних конфліктів, що в 

психоаналітичній термінології позначається як "лібідозне завантаження 

поверхні шкіри". Особливе значення має двозначна поведінка матері: те, що 

від неї виходить, не відповідає ні її внутрішній установці, ні її діям щодо 

дитини. 
У багатьох випадках хвороба спонтанно припиняється на першій 

половині другого року життя.  
Ендогенна екзема – захворювання, особливо кероване автономними 

центральними нервовими процесами, і тим самим тісно пов'язане з осо-
бистістю хворого. Воно може виступати унаслідок інших алергічних 

захворювань. Пацієнти часто характеризуються вираженою пасивністю, їм 

важко дається самоствердження. Появу захворювання часто супроводжують 

конфліктні партнерські відносини. 
З медичного погляду алергічними реакціями шкіри (нейродерміт) є 

атипові імунні реакції організму на зовнішню дію. Ворожість при такій 

патології, як нейродерміт, може трансформуватися у соматичні прояви. 
Псоріаз, або лускатий лишай – хронічне рецидивуюче захворювання 

людини, що характеризується ураженням шкіри. Існує декілька теорій 

виникнення хвороби: спадковий фактор, інфекційний збудник (насамперед 

віруси), гострий стрес. Під час псоріазу первинним елементом є плоский 

вузлик, вкритий легкими сріблястими лусочками та різко відмежований від 

навколишньої шкіри. Під час зшкрябування поверхня вузлика (папули) 

набуває вигляду застиглої стеаринової плями. При подальшому зшкрябуванні 

можна бачити тонку напівпрозору плівку (термінальна плівка), на поверхні 

якої виступають крапельки крапчастої кровотечі (кров'яна роса). За наявності 

цих трьох симптомів – "стеаринова" пляма, термінальна плівка і кров'яна 

роса  діагностують "псоріаз". 
Посилення розладу спостерігається на фоні неспецифічних, психічно 

обтяжуючих ситуацій, таких як переживання втрати об'єкта і загрози безпеки 

і здоров'ю хворих. 
По-різному змінюється самооцінка хворих. Вони демонструють такі 

симптоми: страх, пригніченість з одного боку і виражене поведінкове 

реагування – з іншого. Хворі на псоріаз схильні також до демонстративності. 
Психічні аспекти далеко не завжди є головною патогенетичною лан-

кою, оскільки доведена значна роль спадкової схильності до захворювання. 



Свербіння не завжди зумовлене психічно, воно більше залежить від гостроти 

проявів псоріазу. Хворі з давніми хронічними формами мало страждають від 

свербіння. 
Картина особистості під час шкірних захворювань. 
Можна зауважити прямі кореляції між виявами псевдоалергічної 

реакції і гостротою конфліктною або психотравмуючою ситуацією, а також 

ступенем емоційних порушень (емоційної напруженості, тривоги, депресії і 

страху, часом фобій). Перехід на іншу роботу або переїзд у нову квартиру, 

хвороба і смерть близьких або розлучення, страх перед іспитом або боязнь 

небажаної вагітності лягають в основу подібної симптоматики, що 

розвивається вперше або рецидивує після більш-менш тривалої (часом 

багаторічної) ремісії. Загальновідома чисто рефлекторна кропив'янка (на фоні 

значної астенізації організму) у студентів під час екзаменаційної сесії, у 

вкрай вразливих жінок, змушених одного разу скористатися громадським 

туалетом, або в емоційно нестабільних людей, які страждають синдромом 

подразненого шлунка або подразненої товстої кишки, при одній лише думці 

про харчові продукти, що викликали колись гострі диспепсичні розлади. 

Можливі навіть фіксовані псевдоалергічні реакції на певні психотравмуючі 

чинники або один спогад і уявлення про них (наприклад, парціальний 

бронхоспазм і пароксизм астмоїдної задишки у дружини у відповідь на 

напади стенокардії у чоловіка; щорічна кропив'янка з ангіоневротичним 

набряком у батька в день смерті дочки; висипання і набряк Квінке у молодих 

жінок при одному лише погляді на малюнок квітки або флакон парфумів, за-
пах яких провокував у минулому аналогічні шкірні зміни) [6]. 

Нашарування психосоматичних симптомів емоційного стресу на 

найнесерйозніші, здавалося б, шкірні зміни (юнацькі вугрі, себорея) різко 

міняє, інтенсифікує і хронізує всю клінічну картину. Гіперболізоване почуття 

фізичної і соціальної неповноцінності, властиве хворим зі шкірними 

хворобами, і загострена сприйнятливість до реакцій оточуючих посилюють 

емоційну напруженість цих пацієнтів, їхню підозрілість і настороженість, 

штовхають їх на шлях негативізму і соціальної ізоляції. Не випадково 

більшість таких хворих віддає перевагу прогулянкам наодинці або 

колекціонуванню марок усім контактам із зовнішнім світом. 
Усе більша замкнутість і дратівливість аж до озлобленості та аг-

ресивності, крайня недовіра до можливого щирого співчуття і людського 

розуміння взагалі і тверда переконаність в екзогенній природі свого 

страждання надзвичайно утруднюють спілкування цих хворих з лікарями. 

Непомірні або просто нерозсудливі установки на найради-кальнішу терапію з 

приводу уявних або незначних дефектів шкіри, що стали об'єктом 

невичерпної іпохондричної тривоги, приводять кінець кінцем до відмови від 

них дерматологів і направлення до психіатра, що, на думку цих пацієнтів, 

неправомірно і, з деяких причин, недопустимо.  
3. Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз хребта і 

ревматоїдний артрит. Картина особистості і психотерапія при 

захворюваннях опорно-рухової системи. 



Терміном "ревматичні захворювання" об'єднуються стани, загальною 

характеристикою і провідним симптомом яких є болі в опорно-руховому 

апараті. Розрізняють щонайменше три головні групи ревматичних захворю-
вань: запальні процеси суглобів і хребта, дегенеративні захворювання 

суглобів і хребта і ревматичні ураження м'яких тканин. Четвертою групою є 

параревматичні захворювання, унаслідок яких біль у тканинних структурах 

опорно-рухового апарату є ознакою іншого захворювання. 
Ревматичні ураження м 'яких тканин 
Різноманітні  форми фіброміалгії,  зокрема  синдром фіброзиту,  

ревматизм м'яких тканин, або функціональний м'язовий ревматизм, описують 
під різними назвами: "міалгія", "болі внизу спини", "простріл", "жорсткі 

лопатки". На відміну від органічних ревматичних захворювань, вони мають 

мінливі локалізацію і симптоматику, причому відсутні об'єктивні ознаки 

запалення. 
Найчастіша локалізація симптомів – поперек і плече-потилична 

ділянка. У психічному стані чітко виражені переживання страху і депресії. 
Хворі мало схильні до гіперкомпенсованої поведінки. їхні латентні або явні 

бажання, турботи і тенденції до залежності яскраво висловлені, чітко 

визначається схильність до самопожертвування і залежності. Вони часто 

демонструють підвищений самоконтроль і прагнення до перфекціонізму. 

Пацієнти не можуть дозволити собі здорових агресивних імпульсів, 

розчарування і образу вони намагаються компенсувати "внутрішньою 

стійкістю". Типово агресивне забарвлення допомоги, пропонованої цими 

хворими, одержала вдале позначення як "злобне упокорювання" і "любляча 

тиранія".  
Блоковані агресивні імпульси хворих виражаються в підвищеній 

м'язовій напрузі і в локалізованих або генералізованих болях. Дані про 

локалізацію болю можуть змінюватися від обстеження до обстеження. 

Зауважують, що болі дуже швидко знижуються під час зменшення 

психічного навантаження хворого. 
У психодинамічному плані виявляється амбівалентний конфлікт між 

стороннім володарюванням і самогосподарюванням, водночас послужлива і 

жертовна поведінка. З цієї амбівалентності і хронічно загальмованої 

агресивності й відбувається підвищення м'язового тонусу в типових місцях, 

найчастіше у ділянці шийних і поперекових хребців [2]. 
Хворих важко утримати на лікуванні, вони не підтримують контактів, 

дають психотерапевту зрозуміти, що дуже пильна увага до їхньої хвороби не 

отримає визнання. Ці відмови і тенденції до відходу можуть викликати 

розчарування і відступ з боку психотерапевта. Тихо страждаючі ревматики 

схильні до того, щоб нав'язувати іншим свій стиль взаємостосунків. Якщо 

доводиться вирішувати питання про лікування з родичами хворих, то 

виявляється, наскільки укорінилася в проблеми сім'ї їхня соматична і 

психічна симптоматика. 
Остеохондроз  – це регенеративно-дистрофічне захворювання хребта, 

насамперед міжхребцевих дисків, що супроводжується їхньою деформацією, 



зменшенням висоти, розшаруванням. Найчастіше остеохондроз локалізується 

у нижньошийних, верхньогрудних та нижньопоясних відділах хребта.  
Етіологія остеохондрозу недостатньо з'ясована. Велике значення мають 

спадкова схильність, вікові зміни в міжхребцевих дисках, їхня гостра або 

хронічна травма, порушення сегментарного кровообігу. У клінічній картині 

переважають болі в тому чи іншому відділі хребта, відчуття дискомфорту, що 
посилюються при незручних або тривалих позах (частіше фізичних 

навантаженнях). 
Психічний конфлікт може бути недоступний хворим, він представ-

лений тепер мовою органів.  
Шийний відділ тримає голову людини. До цервикального синдрому 

можуть вести такі чинники, як неадекватні установки, за яких 

самоствердження вимагає постійної додаткової вольової напруги з упертими 

спробами досягти одного дня поставленої мети. 
Грудний відділ сильно, і найбільш зримо відображає настрій людини. 

Печаль, відчай, втрата мужності примушують людину зігнутися, вони 

характеризуються її зігнутою спиною. 
Сутулість підлітків у багатьох випадках є результатом внутрішньої 

установки, що виникла унаслідок того, що вони не можуть відповідати 

зовнішнім і внутрішнім вимогам, які пред'являє життя до духовно не 

доспілого тіла.  
Поперековий відділ. Простріл (люмбаго) – гострий епізод. Він може 

бути викликаний різким рухом або підняттям тягаря, але часто виникає і без 

видимих причин. Він часто, але не обов'язково, трапляється унаслідок таких 

змін у хребті, як дископатія або зміщення хребця [3]. 
Хронічні болі в поперековому відділі часто є виразом психічного 

обтяження. Проявляється найперше у жінок, які компенсують невпевненість 

у собі, у своїй відповідності сімейним або професійним вимогам 

перебільшено прямою поставою, а також і у жінок, що залишили свій опір і 

пригнічені тягарем повсякденних турбот. 
Хронічні болі в поперековому відділі можуть також бути виразом 

фрустрації. Вони пов'язані насамперед із нереалізованими очікуваннями 

щодо міжособистісних взаємин, і з виникненням унаслідок цього стану 

незадоволеності. У чоловіків вони нерідко є неусвідомленою демонстрацією 

невдачі – чи то в професії, чи в реалізації своїх чоловічих функцій. 
Артрит ревматоїдний  характеризується хронічним прогресуючим 

запаленням багатьох суглобів кінцівок, пов'язаним із циркуляцією в крові 

імунних комплексів. Захворювання виявляється стійким артритом (зазвичай 

поліартритом) з раннім і переважним ураженням дрібних суглобів кистей і 

стоп. Характерна ранішня скутість у хворобливо припухлих суглобах, 

підвищення температури шкіри над ними. 
У всіх хворих на ревматоїдний артрит із достатньою постійністю 

простежено три риси: 



1. Стійкі прояви сумлінності, обов'язковості і зовнішньої 

поступливості, що поєднуються зі схильністю до придушення всіх агре-
сивних і ворожих імпульсів, таких, як злість або лють. 

2. Мазохістично-депресивні прояви з сильною потребою до 

самопожертви і надмірним прагненням до надання допомоги, що 
поєднуються з надетичною поведінкою і схильністю до депресивних розладів 

настрою. 
3. Виражена потреба у фізичній активності до розвитку захворю 

вання (професійний спорт, інтенсивна робота по дому, в саду 
тощо). 
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Тема 5. Психосоматика гінекологічних захворювань та 

функціональних сексуальних розладів 
 

План практичного заняття № 5 
1. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною 

функцією жінки: порушення менструального циклу, предменструальний 

синдром, безпліддя та психосоматичні аспекти штучного запліднення. 
2. Картина особистості при функціональних сексуальних порушеннях, 
особливості психотерапії. 
 
Словникова робота: аномалії статевого розвитку, дисменорея, 

психосоматична  стерильність, хибна вагітність, еректильна дисфункція, 

танцювальна терапія,  
 
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Проведіть обстеження 3 осіб за допомогою методики «Тип 

поведінкової активності», опрацюйте та проаналізувати отримані 

результати. 
2. Підготуйте реферативний матеріал за темою «Релаксаційні 

техніки в клініці соматично хворих. 
3. Опишіть застосування тілесно-орієнтованої  психотерапія  при 

психосоматичній стерильності. 
4. Проаналізуйте зміни особистості при хронічних гінекологічних 

захворюваннях. 
5. Охарактеризуйте особливості внутрішньої картини хвороби  при 

уявній вагітності. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Репродуктивна функція жінки і її розлади. 
2. Причини виникнення гінекологічних захворювань. 
3. Характеристика психічного стану особистості при 

захворюваннях гінекологічної сфери. 
4. Застосування психотерапевтичних технік при статевих 

розладах.  
 

Короткий виклад теми 
1. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною 

функцією жінки. 
2. Картина особистості при функціональних сексуальних 

порушеннях, особливості психотерапії. 
Статеве дозрівання випереджає психічне, особистісне і соціальне 

дорослішання. Водночас молоді люди в наші дні сексуально інформовані, 

активізуються ззовні, і сексуальна активність починається все раніше, 



нерідко стаючи причиною конфліктів. До аномалій у дівчаток відносять: 

передчасний статевий розвиток, його затримка або відсутність, спричинені 

нестачею або надлишком гормонів в організмі. В основі зазвичай лежить 

запальний, дистрофічний або пухлинний процес, що локалізується в якомусь 

відділі нейроендокринної системи і порушує її функцію. При цьому 

симптоми гормонального характеру поєднуються з неврологічними або 

ендокринно-обмінними (ожиріння, відставання в рості, підвищення 

артеріального тиску тощо). Важкі психоемоційні ситуації, неповноцінне 

харчування можуть затримати статеве дозрівання або розладнати щойно 

розпочаті менструації. Легкий стрес, а також переважання в раціоні солоної, 

м'ясної і жирної їжі із застосуванням прянощів, маринадів, навпаки 

прискорюють статеве дозрівання. 
Відсутність регулярного менструального циклу під впливом психічних 

чинників є найчастішою серед психосоматичних спостережень, які 

констатують психотерапевти. В більшості випадків мають місце важливі 

ситуативні впливи, прояви страху, жаху і загалом стресу. Наступним 

чинником є "позбавлення коріння". Розлука з близькими людьми, вилучення 

зі звичного середовища дуже часто викликають розлади менструацій. Лише 

розлука з близькими людьми спричиняє приблизно у 20% жінок 

нерегулярність менструацій або аменорею (треба згадати також ситуації 

розірвання заручин, покинутість батьками тощо). Періодичні кровотечі 

регулюються не виключно за допомогою гормонів, але і завдяки контакту з 

протилежною статтю, оскільки такий контакт має загальносоматичне 

значення, будучи функцією, що впливає на всі життєві процеси [3]. 
Мало яка інша область є такою доступною для вторгнення психогенних 

і психосоматичних чинників, як менструальний цикл жінки. Дисменорея 

указує на внутрішні напруги. В окремих випадках зв'язок з актуальним 

порушенням є очевидним, як у молодих дівчат під впливом емоційних 

навантажень, так і у заручених або покинутих жінок і у заміжніх, які 

соромляться сексуального акту, нещасні в своїй сім'ї або бояться вагітності. 

Деякі з цих дисменорей зникають після укладання щасливого шлюбу, 

поліпшення умов життя і подружніх відносин або після появи бажаної 

вагітності. 
Звичною дисменореєю страждають найперше невротичні, фригідні 

жінки з низькою соціальною адаптацією і свідомим страхом сексуального 

контакту. Можуть зустрічатися характерологічні структури чоловічого типу з 

тенденцією до домінування, в осіб, що відчувають себе приниженими 

процесом менструації. Деякі в своїй емоційній поведінці затримуються на 

пасивному ступені маленької дитини, шукають материнського захисту і 

лякаються задач, які життя ставить перед ними як дорослими жінками. 
Тип порушень визначається фіксацією або регресією: деякі хворі 

демонструють оральні дисфункції (анорексія, булімія, алкогольні ексцеси), 

інші страждають порушенням функції кишечника. 
З психосоматичних проявів при менопаузах описують зменшення або 

збільшення маси тіла, вазомоторну лабільність із припливами жару, часту 



зміну настрою, тривожність, дратівливість, зниження сексуальних потреб або 

їхнє надмірне посилення. Ці симптоми навряд можна пояснити тільки 

гормональною перебудовою. Так звана, сексуальна паніка перед закриттям 

воріт – це не просто слідство гормональних змін; вона часто стає для жінки 

точкою відліку для підведення балансу прожитого життя. Поза сумнівом, із 

настанням менопаузи починається друга половина життя жінки з 

характерними для неї процесами соматичної інволюції, впродовж якої стани 

пригніченості, коливання настрою і навіть явні депресивні реакції стають 

частішими, ніж у першій половині життя. Зовнішніх і внутрішніх мотивів для 

цього у чутливих людей вистачає. 
Психосоматична стерильність 
Йдеться про психогенно-зумовлену відсутність у жінки в дітородному 

віці здібності до зачаття протягом 2-5 років під час статевого життя. 
Однозначної специфіки типу особистості не існує. Психодинамічно 

психологічний захист від вагітності, пологів і материнства виявляється 

пов'язаний з ранніми взаєминами з матір'ю. 
 Психосоматика спонтанного аборту і передчасних пологів 
Відомо, що 14-20% усіх клінічно діагностованих вагітностей за-

кінчуються спонтанними абортами. Під час виявлення причинних факторів 

з'ясовано, що значна частина викиднів (25-50%) не зумовлені органічними 

причинами. Крім того, з'ясувалося, що у разі звичних викиднів (більше 

трьох) завдяки посиленій увазі психотерапевтів і багато в чому незалежно від 

характеру лікування, поради, що даються психотерапевтами, приводять до 

доношування наступної вагітності. 
Нелегальні, так як і легальні, аборти, наслідком яких може бути 

стерильність, часто призводять до важкого внутрішнього конфлікту. 

Психічно не перероблений аборт, особливо якщо чоловік не причетний до 

нього і не несе за нього відповідальність, а жінка вимушена зробити все сама, 

приводить до усвідомленого або несвідомого конфлікту й відчуття провини з 

багатьма супутніми функціональними і психосоматичними порушеннями. 

Без сумніву, непередбачена бездітність для жінки – надзвичайне психічне 

навантаження, яке може стати основою для багатьох патологічних психічних 

і психосоматичних реакцій. При цьому часто спостерігаються тривалі 

депресії, місяцями триваючі різкі коливання настрою, надцінні ідеї з фазами 

аменореї, які можуть привести до хибної (неправдивої) вагітності.  
Хибна вагітність 
Описана у минулому психіатрами "нервова вагітність", що отримала 

потім назву "хибна (уявна, неправдива) вагітність" є найяскравішим 

прикладом драматичної психогенної соматизації, коли у разі відсутності 

фізіологічної вагітності хвора переживає характерні суб'єктивні відчуття: 

смакові і нюхові примхи, сонливість, легку втомлюваність. Спостерігається 

припинення менструацій, збільшення молочних залоз та інші характерні 

ознаки вагітності. 
Це дуже рідкісне в наші дні явище показує, до якої межі може 

змінитися жіноче тіло під впливом аутосугестивних уявлень. Уявна ва-



гітність зустрічається найчастіше у самотніх, овдовілих або жінок, які живуть 

ізольовано. Зазвичай вона спричинена тільки сильним бажанням вагітності, 

але в окремих випадках – статевими контактами, що переживаються з 

почуттям провини. У цих випадках виникає уявлення про вагітність, яке 

може потім закріплюватися з маячно-подібною переконаністю на багато 

місяців і навіть років усупереч негативним результатам гінекологічного 
обстеження. 

Кількість сексуальних переживань, особливо у жінки, більшою мірою 

залежить від психологічних і соціологічних чинників, а не від гормонального 

фону. В основі відсутності сексуальної реактивності жінки, з психоаналі-
тичного погляду, лежать глибинні невротичні розлади з передгенітальної 

фази розвитку. З погляду комунікативної теорії, фригідність (статева 

холодність чи відсутність задоволення) є вираженням і наслідком порушених 

міжособистісних відносин. 
У випадках хибної вагітності терапевтично навряд чи вдасться 

застосувати вербальну психотерапію, оскільки ці жінки зазвичай непохитні і 

твердо дотримуються своїх уявлень. 
Успішно використовуються методи арт-терапії, психодрами, тілесно-

орієнтованої терапії, танцювальної терапії. 
За даними статистики,  близько половини чоловіків у віці від 40 до 70 

років мають еректильну дисфункцію (порушення ерекції) різного ступеня 

вираження. 
У світлі психоаналітичного підходу імпотенцію (еректильну дисфун-

кцію) розуміють як захисний механізм Я від пов'язаних із сексуальністю 

страхів. Едіпова ситуація з прихильністю до матері і змагальними відчуттями 

по відношенню до батька вирішувалась неадекватно; це привело до фіксації 

такого конфлікту з формуванням страхів аж до зрілого віку. Виникле як 

захист від страху функціональне порушення наділене "Я-стабілізуючою" 

функцією. Сексуальна поведінка порушується тоді, коли вона пов'язана зі 
страхом.  

Психотерапія включає гіпносугестивну психотерапію, аутогенне 

тренування, в деяких випадках – плацебо-психотерапію; при неврозі 
очікування невдачі – ті ж самі методи та раціональну психотерапію, 
спрямовану на спонукання жінок та чоловіків  до активнішого способу 

життя. Подальша раціональна психотерапія допомагає закріпити отриманий 

результат. 
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Тема 6. Психосоматичні аспекти онкологічних та інфекційних 

захворювань. Психосоматичний головний біль 
 

План практичного заняття № 6 
1. Особливості психосоматичних розладів при онкологічних захво-

рюваннях. Тактика психотерапії та методи при роботі з цими пацієнтами. 
2. Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань. 

Психотерапевтичні методи роботи при даній патології. 
3. Головний біль напруги та мігрень. Особливості особистості та 

методи психотерапії, що застосовуються при різних головних болях. 
 

Словникова робота: онкологія, гормональна рівновага, психове-
гетативні синдроми, емоційні зв’язки, герпес, головний біль напруги, 

мігрень.  
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Опишіть особливості соціальної ситуації розвитку у хворих з 

хронічними соматичними захворюваннями (на прикладі хронічної 

мігрені). 
2. Напишіть доповідь реферативного характеру на тему «Специфіка 

особистісних змін тяжких соматичних хворих». 
3. Охарактеризуйте соматичні захворювання, основною причиною 

яких вважається психоемоційна напруга. 
4. Проаналізуйте вплив онкологічного захворювання на 

особистість.  
 

Питання для самоконтролю: 
1. "Психологічні канцерогени" як причини виникнення онко-

захворювань. 



2. Особливості психосоціальної допомоги онкологічно хворим. 
3. Провокуючі чинники виникнення герпесу. 
4. Мігрень як особлива форма головних болей. 
5. Психодинамічні чинники при головному болю напруги. 
6. Патологічні зміни особистості, хворої на туберкульоз.  
7. Тип особистості, схильний до частих захворювань тонзилярною 

ангіною. 
 

Короткий виклад теми 

1. Особливості психосоматичних розладів при онкологічних 

захворюваннях. Тактика психотерапії та методи при роботі з цими 

пацієнтами. 
У численних психосоматичних дослідженнях онкологічних хворих 

фіксується взаємозв'язок емоцій, центральної нервової та імунної систем. У 

ракових хворих особливо часто виявляються: 
- рання втрата авторитетних осіб близького оточення пацієнта; 
- нездатність хворого відкрито виражати ворожі почуття; 
- збереження "пуповини" з ким-небудь із батьків; 
- сексуальні порушення. 
Як "психологічні канцерогени" описані різні травмуючі життєві події, 

труднощі через втрату об'єкта і зумовлені цим страхи, порушення здібності 

до виразу емоцій, труднощі в подоланні конфліктів, тривало існуючий стан 

безнадійності, пригніченості, безнадійності і відчаю. 
Багато авторів етіологічно пов'язують особистість ризику із обтя-

жуючими переживаннями в дитинстві (наприклад, з втратою одного з 

батьків) у ситуації раку молочної залози, з жорстоким дитячим досвідом 

холодного ставлення з боку близьких у ситуації раку легенів. 
Виділяють п'ять етапів розвитку психологічного процесу, що передує 

виникненню раку [4]: 
1. Дитячі переживання, що приводять до формування того чи іншого 

типу особистості. 
2. Людина переживає драматичні події, що викликають у неї стрес. 
3. Виниклі стресові ситуації ставлять перед людиною проблему, з 

якою вона не може справитися. 
4. Не бачивши можливості змінити правила своєї поведінки, людина 

відчуває свою безпорадність і нерозв'язність ситуації, що склалася. 
5. Людина відмовляється від вирішення проблеми, втрачає гнучкість, 

здатність змінюватися і розвиватися. 
Саме втрата інтересу до життя виконує вирішальну роль в дії на імунну 

систему і може через зміни гормональної рівноваги привести до підвищеного 

виробництва атипових клітин. Цей стан створює фізичні передумови для 

розвитку раку. 
Багато хворих вважають, що в походженні раку важливу роль вико-

нують психічні причини. Більше третини хворих на рак молочної залози 



разом з такими зовнішніми чинниками, як пошкодження, шкідливі впливи 

зовнішнього середовища, вважають причиною хвороби також психічні 

конфлікти і перевантаження, тоді як 30%  просто розглядають цю хворобу як 

покарання за свої гріхи і помилки. Це пов'язано з уявленням про те, що рак - 
не така хвороба, як інші, що саме слово "рак" – це "метафора" для визначення 

злоякісного незборимого процесу і таємничої долі людини, яка включає вину 

і покарання.  
Не викликає сумніву необхідність психосоціальної допомоги для 

подолання соматичних і психічних наслідків хвороби, найперше – з боку сім'ї 

і партнера. Половина хворих вважають за необхідне створення груп, в яких 

би обговорювалися психічні проблеми, а також проводилися індивідуальні 

бесіди з психотерапевтами. Близько 10% хворих, яких можна віднести до 

невротично реагуючої групи ризику, борються з почуттям пригніченості і 

ворожості і мають показання для цілеспрямованої психотерапевтичної 

допомоги. 
2. Психосоматичні аспекти інфекційних захворювань. 

Психотерапевтичні методи роботи при даній патології. 
Інфекційні хвороби – результат взаємодії мікроорганізмів з організмом 

людини. Виявлення і характер перебігу інфекційної хвороби залежать від 

особливостей збудника хвороби, з одного боку, і стану захисних сил 

організму людини – з іншого. Унаслідок цього імунну систему останнім 

часом визначають як зв'язуючу ланку у функціональному психосоматичному 

ланцюзі. Інтуїтивні знання досвідчених лікарів про те, що характер реакції на 

інфекцію або на перебіг інфекційного захворювання залежить також від 

емоційних чинників, можуть тепер спиратися на диференційовані до-
слідження імунної системи. Багато що з того, чого не вистачає сучасній 

психосоматиці в розумінні інфекційних захворювань, в патогенетичному 

відношенні може одержати пояснення саме під час вивчення реакції імунної 

системи на психічні навантаження [5]. 
Застуди. Статистика і криві захворюваності показують взаємозв'язок 

між психічними чинниками і розвитком та клінікою інфекційних 
захворювань. Невротики хворіють інфекціями верхніх дихальних шляхів у 2-
3 рази частіше і хворіють ними довше, ніж населення в середньому. 

Сприйнятливість людини до респіраторних вірусів залежить від її 

емоційного стану. Структура особистості визначає специфічну картину 

хвороби і перебіг інфекційного захворювання. Дослідники цієї проблеми 

вважають, що кашель означає у переносному розумінні звільнення від 

нездійсненних емоцій, напруги і конфліктів, які пов'язані з гнівом, агресією 

або страхом. Щоб зрозуміти їхнє значення, потрібна позитивна емоційна 

діагностика. 
Простий герпес – це рецидивуюче вірусне захворювання з 

короткочасним первинним інфікуванням та ендогенною реінфекцією. Воно 

проявляється гарячковими висипаннями розміром від шпилькової голівки до 

сочевиці, які потім висихають і відпадають без рубцювання. Локалізуються 

висипання частіше у ділянці губ, носа і рота на місцях переходу шкіри в 



слизові оболонки. Герпес належить до найчастіших, зазвичай безпечних 
захворювань. Досліжєуються очевидні зв'язки між психопатологічними 

чинниками (депресія, страх, загальний психосоматичний синдром) і частотою 

й важкістю скарг (болі, свербіння) – чинниками ризику, які передбачають 

можливість рецидиву хвороби частіше, ніж інші показники. 
Провокуючі чинники багатоманітні і можуть бути як екзогенними 

(сонячне або ультрафіолетове опромінювання, супровідні інфекційні за-
хворювання, екзаменаційні навантаження, самотність), так і ендогенними 

(внутрішні конфлікти). 
У типовій конфліктній ситуації часто помітне почуття провини, яке 

виникає через конфлікт у сексуальній сфері, і страх забруднення, але можуть 

бути і конфлікти іншого роду. Люди, схильні до рецидивів простого герпесу, 

часто мають й інші психосоматичні або невротичні синдроми. 
 Ангіна. Біль у горлі, зумовлений запаленням мигдалин, називають ангі-

ною (або тонзилярною ангіною) без уточнення мікроорганізмів, що його 

спричинили; або правдиву ангіну називають ще стрептококовою. Досвідчені 

інфекціоністи називають серед провокуючих чинників також і психогенні. 
Мигдалини як частина лімфатичного глоткового кільця відносять до 

імунної системи організму. Клінічні спостереження підтверджують 

схильність до почастішання ангін у підлітковому і юнацькому віці, коли 

настають кризи в переобтяженій конфліктами сексуальній сфері. Про те, що 

хвороба як раптовий критичний прорив може бути не лише ураженням, але і 

проявом зміни, нової ситуації, засвідчує саме ангіна. Психоаналітики, у тім 

числі і Фрейд, відзначали у багатьох невротиків наявність імунітету відносно 

інфекційних захворювань. Унаслідок розпаду невротичного захисту під час 

сеансу психоаналізу спостерігається "готовність до соматичних захворювань" 
[3].  

 Туберкульоз. Основний патологічний процес туберкульозу – запалення, 
викликане потраплянням в організм збудників захворювання – мікобактерій 

туберкульозу, яке полягає в утворенні туберкульозної гранулеми, або 

горбика (інфільтрату). Туберкульоз вражає здебільшого легені, але може 

уразити майже будь-який орган. Разом із збудником у патогенезі 

захворювання відіграє роль певних біологічних чинників, зокрема загальна 

резистентність, вік, спадковість, психічні чинники. 
Майже кожен дорослий піддавався контакту з бацилами туберкульозу. 

Клінічно хворіє лише незначна частина інфікованих патогенним збудником. 

Щодо опірності організму, то є тісний зв'язок між параметрами особистості і 

стресом, з одного боку, і реакцією імунної системи - з іншого. 
Під час туберкульозу існує очевидна невідповідність між інфекцією і 

маніфестним захворюванням. Постійні напруги і конфлікти, виснажливі 

розчарування, тривалий страх або постійні розбрати можуть вплинути на 

виникнення захворювання. Часто хвороба представляє еквівалент життєво 

важливого рішення. Одужання настає, коли ситуація вирішується ззовні, 

через що внутрішнє рішення захворіти стає зайвим. 



Особистість хворого на туберкульоз не відповідає якомусь єдиному 

типу, проте вона має одну загальну ознаку: велику вразливість до всякого 

відняття любові, потреба залишитися поблизу матері, у вузькій зоні безпеки, 

в центрі якої знаходиться мати. Є тип, який відкрито проявляє свою потребу 

в любові; інші ж хочуть за будь-яку ціну позбутися цієї пасивної безпеки, в 

якій вони мають таку ж боязливу потребу. У більшості туберкульозних 

хворих відмічається надзвичайна потреба в симпатії. 
Сприймана зі страхом близькість із статевим партнером, амбівалентні 

зв'язки, які можуть викликати криз, зустрічаються в преморбід-ному періоді 

у багатьох молодих людей і виявляються в анамнезі при первинному 

захворюванні. Це, по суті, повсякденні навантаження, які, проте, суб'єктивно 

можуть сприйматися як душевні катастрофи. Питання, в чому та або інша 

людина найбільш ранима, що приводить до порушення рівноваги, в чому її 

ахіллесова п'ята, може бути вирішене лише з огляду на аналіз її переживань. 

Проте така або схожа ситуація може приводити до рецидивів. 
Наступна область перевантажень і конфліктів, передуючих легеневому 

туберкульозу, відноситься до сфери професійних стосунків. Йдеться про 

банальні професійні перевантаження, (наприклад, атестація, спроба 

домогтися самостійності або підвищення по службі, перехід на іншу роботу). 

Так само для сприйнятливих людей патогенною може виявитися зустріч із 

смертю, особливо при втраті близької людини [4]. 
Особистість хворого характеризується підвищеною чутливістю у сфері 

міжособистісних відносин, лабільністю самооцінки. Ці особливості описані 

як шизоїдна невротична структура. 
3. Головний біль напруги та мігрень. Особливості особистості та 

методи психотерапії, що застосовуються при різних головних болях. 
Близько 70% населення страждають періодичними, і приблизно 7% - 

постійними головними болями. У 10% цих пацієнтів симптоматика пов'язана 

з іншим органічним захворюванням. 
Головний біль як побічний симптом зустрічається при багатьох со-

матичних і психічних захворюваннях. Але він є також особливо частою 

формою психосоматичного розладу.  
Причини виникнення головних болей [1]: 
 1. Під час психосоматичних реакцій на гостру травму або гострий 

конфлікт. 
2. У межах порушень особистісного розвитку. Головні болі у 

психопатичних особистостей виступають в рамках дисфоричних станів і в 

обтяжуючих ситуаціях. 
3. Головні болі як психосоматичні симптоми в рамках ендогенних 

психозів. 
Сюди відносяться головні болі в рамках шизофренного кола, насам-

перед, симптоматичні шизофренні психози. Цим хворим часто важко 

вербалізувати свої відчуття, вони описують біль не як власне больовий 

феномен, а швидше як своєрідне відчуття, яке межує з деперсоналізацією. 



Головні болі є частим психосоматичним симптомом під час депресії. 

Вони можуть разом з іншими соматичними скаргами домінувати так, що 

власне депресії розпізнаються насилу. Ці депресії тому часто описують також 

як приховані або масковані. 
Головний біль напруги  виникає з невротичних причин і може бути 

спричинений зовнішнім та/або внутрішнім конфліктом. При цьому 

виявляються надмірні домагання і дуже великі очікування успіху і визнання. 

Вони призводять до розчарування, особливо тоді, коли затримується 

почуттям провини, що витікає з дитинства. 
У картині особистості часто відмічається підвищене честолюбство з 

надмірною активністю і зазвичай дуже одноманітним життям. Прагнення до 

досконалості і підвищений рівень домагань також характерні для таких 

хворих. У них ніколи не настає повного розслаблення. Тривала напруга м'язів 

плечового поясу, потилиці і всієї голови є супроводжуючим проявом і 

виразом фрустрації, внутрішньої напруженості, що ніколи не приводить до 

визначеності, задоволеності і розв'язки. 
Разом з цими обставинами, є й інші психодинамічні чинники. Різні 

вікові групи, різний рівень освіти, різні форми соціалізації і, врешті, вихідні 

особистісні структури – все це має значення. 
Психосоматичний підхід намагається надати якесь значення симптому 

головного болю незалежно від його причини. Як під час хронічного 

головного болю, так і під час мігрені у хворих виявляється зазвичай рівень 

інтелекту вище середнього. Уявна "невротична тупість" численних хворих із 

звичним головним болем представляється часто не чим іншим, як 

результатом утруднення мислення і наслідком їх інтелектуального не-
гативізму. 

Немає ніяких сумнівів, що емоційний стрес, гострий або хронічний, 

робить багато пацієнтів сприйнятливішими до хвороби (невдалий шлюб, 

робота з вимогливим і суворим начальником, тривалі невдачі або нещасне 

життя у сім'ї тощо).. 
Типовими для пацієнтів з головним болем є деякі особистісні риси, що 

підсилюють сприйняття несприятливих навколишніх чинників. У таких 

людей є схильність зробити найкраще, високі амбіції, сумлінність, підвищена 

емоційність, утруднення у двозначних ситуаціях, сильна потреба в 

соціальному схваленні та альтруїзм, часто супроводжуваний почуттям 

провини через недостатню альтруїстичність.  
Мігрень є особливою формою головних болей, що характеризується 

зазвичай латеральним пульсуючим болем, нудотою, блювотою, світлобоязню 

і супроводжуючою неврологічною симптоматикою. Хворі часто 

демонструють пригнічену ворожість, яка є заздрісною установкою, 

специфічно направленою проти інтелектуальних досягнень інших. Це має 

значення під час вибору органа страждання. 
Мігрень можна розуміти як "шахрайство". Вона слугує приховунню 

душевних конфліктів, які хворий не "повинен" повідомляти. Напад мігрені 



може давати хворому елементи вторинного задоволення: він дає можливість 

маніпулювати сім'єю або карати навколишній світ. 
Типовий пацієнт з головними болями – це обов'язкова, добросовісна, 

акуратна, неухильно прагнуча до досягнень і успіху людина, яка проте 

терпить крах, майже досягнувши своєї мети. Високу інтелектуальність 

пацієнтів з головними болями відзначають майже всі автори, вказуючи при 

цьому на слаборозвинену емоційну сферу. 
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Тема 7. Загальні питання психотерапії психосоматичних хворих 
 

План практичного заняття № 7 
1. Основні засади психотерапії психосоматичних хворих 

методами гештальт-терапії, позитивної та когнітивно-поведінкової 

психотерапії. 
2. Сугестивна, арт-терапія та символдрама у психотерапії 

психосоматичних захворювань 
3. Психотерапія психосоматичних хворих у концепції 

сімейної психотерапії 
 



Словникова робота: типологія, методологічний підхід, 

індивідуалізаційний підхід, психологічна діагностика, невроз, внутрішня 

картина хвороби, психогенні реакції, пограничні розлади. 
 

Завдання для самостійної роботи студентів 
1. Опишіть принципи та етапи збору анамнестичних даних 

пацієнтів (анамнез життя та анамнез хвороби). Психологічний аналіз 

анамнезу життя та хвороби пацієнта. 
2. Складіть таблицю або блок-схему основних психотерапевтичних 

підходів з конкретними прикладами до всіх психосоматичних розладів. 
3. Охарактеризуйте проблеми комунікацій психологів та хворих, а 

також підходи, спрямоваі на підвищення комунікативної компетентності 

практикуючих психологів.  
4. Проаналізуйте суть методики аутогенного тренування за 

Шульцем (релаксуючий та тонізуючий варіанти). 
5. Охарактеризуйте методику «Прогресивної м'язової релаксації» за 

Джекобсоном. 
Питання для самоконтролю: 

1. Основні принципи психокорекційної роботи з соматично 

хворими. 
2. Основні етапи та напрямки психокорекційної роботи з 

соматично хворими. 
3. Когнітивно-поведінкова психотерапія в клініці соматично 

хворих. 
4. Психотерапія за К. Роджерсом в клініці соматично хворих. 
5. Гештальт-психотерапія в клініці соматично хворих. 
6. Тілесно-орієнтована психотерапія в клініці соматично 

хворих. 
7. Релаксаційні техніки в клініці соматично хворих. 

 

Короткий виклад теми 
1. Основні засади психотерапії психосоматичних хворих методами 

гештальт-терапії, позитивної та когнітивно-поведінкової психотерапії. 
За час розвитку психотерапії сформувалося багато варіантів і форм 

теорії та практики психотерапевтичної допомоги. Фахівці Європейської 

асоціації психотерапевтів (ЕАР) об’єднують їх у такі основні групи: 1) 
психоаналітична психотерапія — форми психотерапії, які можна вивести з 

глибинних психологічних теорій Фройда, Юнга та ін.; розглядає життєві 

проблеми як наслідки неусвідомлених конфліктів та аспектів розвитку; 
2) когнітивна і поведінкова терапія — форми психотерапії, які опираються на 

теорії навчання і когнітивну психологію; життєві проблеми виводить із 

неправильного навчання і мислення;3) гуманістична психотерапія — 
зосереджується на потенціалі людського розвитку; життєві проблеми 

розглядає як блокаду почуттів; 4) системна психотерапія — на підставі 



загальної теорії систем убачає причини життєвих проблем у порушенні 

функцій у системі або групі, до якої належить особа; 5) екзистенціальна 

психотерапія — форми психотерапії, основою яких є екзистенціальна і 

феноменологічна філософія; життєві проблеми пояснює недоліком ясності 

розуміння умов людського існування. 
2. Сугестивна, арт-терапія та символдрама у психотерапії 

психосоматичних захворювань 
Суггестивная терапія (від лат. Suggestio - навіювання) - форма 

психотерапії, в якій усунення тілесних і психічних порушень досягається за 

рахунок застосування навіювання. При цьому виявляється цілеспрямований 

вплив на функціональні порушення, вегетативні порушення, стану напруги, а 

також тілесні недуги (наприклад, біль). Суть терапії полягає в тому, що 

пацієнтові передають у формі усного повідомлення правильні установки. 

Сугестивні формулювання описують стан, який має бути досягнуто, при цьому 

вони повинні даватися тільки в позитивній формі - не допускається 

використання негативних мовних конструкцій.  
До суггестивной терапії відносяться гіпноз, навіювання і аутотренінг. 

Гіпноз - це особливий стан свідомості, що виникає під впливом спрямованого 

психологічного впливу, що відрізняється як від сну, так і від неспання і 

супроводжується значним підвищенням сприйнятливості до специфічно 

спрямованим психологічним факторам при різкому пониженні чутливості до дії 

всіх інших факторів зовнішнього середовища. Єдиної теорії, що пояснює 

природу гіпнозу, в даний час немає. Існують окремі концепції, в тій чи іншій мірі 

обгрунтовані системи поглядів на механізм цього явища. 
За І. П. Павловим, гіпноз - це частковий сон. Він є проміжним, перехідним 
станом між неспання і сном, при якому на тлі загальмованих з різним ступенем 

інтенсивності ділянок головного мозку присутній «сторожовий» пункт в корі 

великих півкуль, що забезпечує можливість «раппорта» між гіпнотізованим і 

гіпнотизером. 
       Навіювання - це різні способи вербального і невербального емоційно 

забарвленого впливу на людину з метою створення у неї певного стану чи 

спонукання до певних дій. За допомогою навіювання можуть бути викликані 

різні відчуття, уявлення, емоційні стани, вольові спонукання, зміни 

соматовегетативних функцій організму. Слід відрізняти переконання і 

навіювання як психологічні категорії і гіпноз як особливий стан вищих відділів 

центральної нервової системи. Навіювання відрізняється від переконання 

насамперед тим, що інформація сприймається без належної критичної обробки. 
Водночас навіювання є одним з методів психотерапевтичного лікування. Лікар, 

який має авторитет і довіру у хворих, обстановка і процес психотерапевтичного 

лікування самі по собі, несвідомо чи свідомо, здійснюють на хворих 

суггестивний вплив. 
Розрізняють гетеросуггестію - навіювання, вироблене іншою особою, і 

аутосуггестію - самонавіювання. Навіювання, викликане будь-яким процесом, 

дією, називають реальним, викликане ж за допомогою слів - вербальним. 
Навіювання, реалізоване безпосередньо через слово лікаря, визначають як пряме. 



Хворий зазвичай може встановити зв'язок між виробленим прямим навіюванням 

і викликаним ним дією, тобто джерело надходження інформації ним 

усвідомлюється. При непрямому впливі лікар вдається до допомоги додаткового 

(проміжного) подразника, з яким хворий, як правило, і пов'язує отриманий 

лікувальний ефект.  
Навіювання в стані сну показано при всіх формах неврозів, особливо при 

істеричному, при алкоголізмі і табакокурінні, з метою корекції девіантної 

поведінки. Особливо ефективний цей метод лікування у дітей і у осіб з 

підвищеною сугестивністю. 
Вперше термін «Арт-терапія» був використаний Адріаном Хіллом в 1938 

р. і незабаром набув широкого поширення. В даний час ним позначають всі види 

занять мистецтвом, які проводяться в лікарнях і центрах психічного здоров'я. 

Ефективність застосування мистецтва в контексті лікування грунтується на тому, 

що цей метод дозволяє експериментувати з почуттями, досліджувати і виражати 

їх на символічному рівні [4]. 
Психотерапевти відзначають позитивний вплив арт-терапії не тільки на 

поліпшення загального фізичного і психічного стану хворих, але також і на 

позбавлення їх від психосоматичних порушень 
У процесі арт-терапії змінюється ставлення людини до власного минулого 

травматичному досвіду, переживань і хвороб, а досягнутий психотерапевтичний 

ефект виражається в упорядкуванні психосоматичних процесів. 
Образотворча діяльність дозволяє досягти стану психічного комфорту. 

При цьому «художник» перетворюється на «глядача», дистанціюючись від 

проблеми, спостерігаючи її з боку. Таким чином, техніка «розповіді в картинках» 

допомагає розглянути проблему в динаміці, відтворити ланцюжок обставин і 

вчинків. Пацієнт усвідомлює своє ставлення до того, що відбувалося і може 

змінити це ставлення. 
Дана техніка має особливу цінність у роботі з особами, які вагаються дати 

вербальний опис подій і почуттів. 
Зазвичай і діти і дорослі з задоволенням описують словами те, що вони 

намалювали. Головне завдання арт-терапевта у цій своєрідній образотворчій грі 

допомогти пацієнтові: у вербалізації усвідомленого матеріалу і пов'язаних з ним 

переживань,  в осмисленні тих символічних образів, які сприймаються ним як 

небезпечні для нього, у формуванні в нього нових інтересів, значущих для його 

подальшого психосоціального розвитку. 
Серед напрямків психотерапії та психокорекції при лікуванні 

психосоматичних розладів клінічно високоефективним виявився метод 

глибинно-психологічно орієнтованої психотерапії, що отримав назву 

символдрами, або кататимно-імагітивної психотерапії. В якості метафори його 

можна охарактеризувати як психоаналіз за допомогою сновидінь наяву. 
Застосування символдрами показано при наступних патологічних станах і 

порушеннях [3]: 
нейро-і психовегетативні порушення і психосоматичні захворювання 

середньої тяжкості; 



стану страху і фобії; 
депресивні неврози; 
неврози з переважно психічною маніфестацією (окрім неврозів нав'язливих 

станів); 
зумовлені невротичним розвитком особистості порушення адаптаційної 

здатності; 
психоневротичні порушення і невротичний розвиток особистості в 

дитячому віці; 
порушення адаптаційної здатності в підлітковому і юнацькому віці. 

Поганими прогностичними ознаками для застосування символдрами є наступні 

клінічні моменти і діагнози: 
1. недостатній інтелектуальний розвиток; 
2. гострі або хронічні психози або близькі до психозу стани; 
3. церебрально-органічні синдроми; 
4. важкі депресивні розлади; 
5. недостатня мотивація; 
6. явно виражені істеричні неврози; 
7. нарцистичні синдроми. 
Важливу роль відіграє «вік» симптомів. Якщо вони існують більше трьох 

років, прогноз ускладнений. 
Передумовою для успішної психотерапії є абсолютна добровільність, при 

якій на пацієнта можна перенести частину відповідальності за успіх лікування. 
Важливий рівень освіти психотерапевта, його вміння і досвідченість, тому 

що саме від його установки і мистецтва ведення, від його клінічного та власного 

досвіду, від чутливості і володіння емпатією залежить успіх психотерапії за 

методом символдрами. 
Метод розроблений відомим німецьким психотерапевтом Гансом Лейнером. 

Основу методу складає вільне фантазування у формі образів-«картин» на задану 

психотерапевтом тему. Психотерапевт виконує при цьому контролюючу, 

супроводжуючу, направляючу функцію.  
Лейнер виділяє наступні терапевтичні фактори, що діють в симводдрамі: 

1. образне уявлення, фокусування уявних сцен і їх емоційного тону, щоб їх 

усвідомлено зрозуміти і сформулювати; 
2. предметизація (наочне уявлення, конкретизація) і переміщення змісту 

образів від повних фантазій до реально обумовлених уявлень при спонтанній 

самоінтерпретації символів; 
3. звільнення почуттів та емоцій, аж до катарсису; 

Психотерапію за методом символдрами можна подати як якусь тривимірну 

систему координат, де одна вісь - це робота з конфліктами (перша складова), 

інша - робота, спрямована на задоволення архаїчних потреб (друга складова), і 



третє - робота, націлена на розвиток креативності пацієнта (третя складова). У 

кожному конкретному випадку роботи з пацієнтом психотерапевт переміщається 

в цій системі координат, опиняючись ближче то до однієї, то до іншої осі, 

використовуючи різні техніки символдрами. 
3. Психотерапія психосоматичних хворих у концепції сімейної 

психотерапії 
Сімейна психотерапія (СП) - модифікація відносин між членами сім'ї як 

системи за допомогою психотерапевтичних та психокорекційних методів і з 

метою подолання негативної психологічної симптоматики та підвищення 

функціональності сімейної системи. У сімейній терапій психологічні симптоми і 

проблеми розглядаються як результат неоптимальних, дисфункціональних 

взаємодій членів сім'ї, а не як атрибути того чи іншого члена сім'ї.  
Часто при психосоматичних порушеннях ставиться питання: яку роль 

відіграє захворювання окремого члена сім'ї в її загальній картині? Чи слід 

лікувати всю сім'ю як хворого? Психотерапевт звик зосереджуватися на 

окремому хворому. Він часто переглядає, що останній уособлює собою лише 

«декларований симптом» порушеної поведінки сім'ї. 
Психосоматичне захворювання хворого, що приходить до 

психотерапевта, є не тільки його особистим симптомом, а й становить болючий 

феномен всієї групи, до якої він включений. Той, хто визнає себе маніфестно 

хворим, часто усвідомлює своє страждання. За цим стоять і інші хворі члени сім'ї 

- чоловік, діти, батьки - або хвора сімейна група, члени якої часто не розпізнають 

свою хворобу на рівні свідомості, відкидають і проектують її на ближнього. 
У сім'ї, в якій живе психосоматичний хворий, мається структура, яка 

спирається на страждання хворого. За рахунок хворого в сім'ї створюється 

патологічна рівновага, часто посилюється тенденція віддалитися від громадської 

норми. При психотерапії психосоматичних хворих не можна розглядати лише 

когось одного з групи, в якій він живе. Він повинен включатися в план лікування 

разом з його найближчим оточенням. 
Крім того, слід мати на увазі, що симптоми, які психотерапевт зняв у 

психосоматичного хворого, можуть знову з'явитися в іншого члена його сім'ї. 

Цей феномен пояснюється тим, що хворий - носій симптомів - часто являє собою 

важливу опору морбідного рівноваги, підтримуваного в його родині. Кожна 

зміна стану хворого діє на рівновагу колективу, і його члени повинні знаходити 

нові форми адаптації для досягнення стабільності. 
Психосоматичний хворий часто є «носієм проблем» сім'ї. Тим самим 

хворий здійснює, з одного боку, розвантажувальну функцію, оскільки турбота 

про нього перешкоджає вихлюпування підпорогових внутрішньосімейних 

конфліктів. Проте з плином часу хворий член сім'ї сприймається як додаткове 

навантаження, у тому числі й тому, що він все-таки пред'являє зовні 

внутрісемейну проблематику [6]. 
"Психосоматичні сім'ї» описуються як залежні, взаємозалежні, 

знаходяться під сильним емоційним тиском закриті системи. У цих сім'ях 

спостерігаються три панівних модусу відносин: зв'язування, яке може 

уповільнити або блокувати відповідне віку розвиток пов'язаного; відторгнення, 



яке може вести до стану занедбаності або до надмірного прагненню до 

емансипації у відторгається, і делегування.  
Картина взаємодії в психосоматичних сім'ях характеризується 

заплутаністю, надмірної дбайливістю, униканням конфлікту, ригідністю та 

недотриманням кордонів між поколіннями. Така сім'я функціонує найкраще, 

коли хтось у ній хворий. 
Психосоматичний хворий розглядається своїм оточенням в більшості 

випадків або як важко органічно хворий, або як несерйозно хворий, іпохондрик 

або симулянт (часом судження родичів коливаються від однієї крайності до 

іншої). Наслідком подібних спотворених оцінок є часте поглиблення 

симптоматики хворого: він відчуває себе покинутим і самотнім. Психосоматичні 

розлади індивідуума часто сигналізують зовні про те, що з родиною щось 

негаразд. При цьому можна говорити про сімейну психосоматику. 
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Тема 8. Психодіагностика у психосоматиці. Особливості 

використання методів психодіагностики при диференціальній 

діагностиці психосоматичних захворювань. Застосування 

проективних методик при психодіагностиці психосоматичних 

хворих 
 
 

План практичного заняття № 8 
1. Принципи добору комплексу тестових методик для 

дослідження психосоматичних пацієнтів. 
2. Особливості психодіагностичної бесіди при роботі з 

психосоматичними хворими. 
3. Психодіагностичні опитувальники у психосоматичній 

практиці. 
4. Малюнкові проективні тести у дослідженні взаємозв’язку 

психічних і тілесних проявів психосоматичного хворого.  
 

Словникова робота: тестові методики, психодіагностична бесіда, 

опитувальники, багатофакторне дослідження, проективні тести, 

інформативність дослідження, достовірність даних. 
 
 

Завдання для самостійної роботи студентів: 
1. Зробіть коротке реферування популярних джерел про життя 

видатних психологів, які працювали в галузі психосоматики. 
2. Проведіть обстеження 3 осіб за допомогою методики „Торонтська 

алекситимічна шкала”, опрацювати та проаналізувати отримані результати. 
3. Охарактеризуйте процедуру та алгоритм психодіагностичного 

обстеження хворих. 
4. Опишіть особливості принципів складання психодіагностичного 

висновку соматично хворих. 
5. Проаналізуйте специфіку підходу до психодіагностичного 

дослідження соматично хворих, які пережили екстремальні події. 
 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Основні принципи тактики психотерапевта при бесіді із 

психосоматичними хворими.   
2. Бесіда й анамнез життя як методи психосоматичної діагностики.   
3. Психотерапія як один з основних методів лікування 

психосоматичних розладів.   
4. Психодіагностичні тести в психосоматичній практиці.   
5. Психодіагностичні методики в психосоматичній практиці.    

 



Короткий виклад теми 

1. Принципи добору комплексу тестових методик для 

дослідження психосоматичних пацієнтів. 
Значення психологічних тестів в діагностиці психосоматичних розладів 

полягає в тому, що вони допомагають отримати об'єктивну оцінку стану 

пацієнта, незалежну від суб'єктивної думки дослідників. Це досягається за 

допомогою високої стандартизації в проведенні та оцінці тесту. Багато 

психологічних тестових методик виникли на основі теорії особистості або 

збагачені нею. 
В психосоматичній практиці найчастіше застосовуються методики: 
· Торонтська алекситімічна шкала 
· Опитувальник Бека 
· Гіссенський опитувальник соматичних скарг 
· Тест диференційної самооцінки функціонального стану 
· Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілберга-Ханіна 
· ММРІ, опитувальник Міні-мульт 
· Особистісний опитувальник Айзенка 
· Опитувальник Сердюка для дослідження самооцінки соціальної 

значимості хвороби 
· Методика незакінчених речень Сакса-Сіднея, модифікована для 

психосоматичних хворих 
· Методика дослідження психологічної характеристики темперамента 
· Опитувальник Шмішека 
· Методика діагностики показників та форм агресії А.Басса та А.Дарки 
· Методика дослідження рівня тривожності Тейлора 
· Тест Томаса – типи поведінки в конфлікті (адапт. Грішиної) 
· Шкала депресії Цунга 
· Методика дослідження стійкості до стресів та соціальної адаптації 

Холмса та Рея 
· Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості Вассермана. 
Психологчічні тести можуть доповнити, але не замінити загальну 

діагностику. В індивідуальній клінічній діагностиці вони мають допоміжне 

значення. 
2. Особливості психодіагностичної бесіди при роботі з 

психосоматичними хворими. 
При соматичному захворюванні діагностична бесіда спрямована на 

визначення в першу чергу актуального зовнішнього і внутрішнього стану 

пацієнта. Що знає пацієнт про своє захворювання? Яке значення має воно для 

нього зараз і в його життя в цілому? Чи є у нього свій погляд, згідно з яким 

він сам, його рідні, психотерапевти або хто-небудь ще відповідальні за це 

захворювання?  
Щоб знати, як діяти далі, необхідно розібратися в особливостях 

особистості пацієнта та історії його життя, що передувала хворобі. Були у 

нього в минулому інші захворювання? Є несприятлива спадковість? Як він 



справлявся досі з попередніми захворюваннями і як справляється з 

нинішніми? Чи він може поділитися з іншими своїми думками, страхами і 

почуттями, надіями і відчаєм, які охоплюють, коли він залишається один? 
Чим більш вільно і менш формально протікає бесіда, чим більше 

пацієнт розкриває себе психотерапевтові, тим більше можливостей виявити 

«сценічний» характер його поведінки.  
В першій же діагностичної бесіді необхідно виявити, що пацієнт 

приховує від психотерапевта, незважаючи на велику кількість інформації. 

Психотерапевт, зі свого боку, може оцінити легко виявлені або приховані 

психосоматичні зв'язки, відзначити виявлені ним співвідношення симптомів, 

залишити відкритим питання про невідомі поки обставини, які, на його 

думку, дозволили б обговорити з пацієнтом питання прогнозу і можливостей 

лікування. 
Перша бесіда має вирішальне значення для подальшого формування 

відносин психотерапевта і пацієнта. Рекомендується вже перед першою 

зустріччю зробити установку на діагностично-терапевтичне використання 

пацієнтом своїх чуттєвих реакцій.  
Протягом перших хвилин пацієнти зазвичай розслаблюються. Вони з 

подивом помічають, що про проблеми виявляється можливим говорити; при 

цьому можна зачіпати дуже особисті питання, не впадаючи в особливе 

збентеження. 
Розмова з самого початку повинна також переслідувати терапевтичні 

цілі.  
Рекомендується використовувати навіть ледь помітне структурування 

процесів як метод дослідження, що дозволяє оцінювати як потреби, так і 

свободу пацієнта, які в його власному уявленні суперечать один одному, але 

психотерапевтові дозволяють скласти загальну картину хвороби. 
Спочатку задають питання про скарги, які дали підставу для звернення 

до психотерапевта: «Що привело вас сюди?» Часто при відповіді на це 

питання попередньо поінформований пацієнт вказує конкретні симптоми або 

повідомляє вже готовий діагноз: «стенокардія», «виразка», «ревматизм». Ці 

скарги зобов'язують розпитати пацієнта про зміст його попередніх 

переживань. Слід підвести пацієнта до того, щоб він розповів про свій стан 

своїми словами. При цьому необхідно відзначати мовні звороти, якими він 

користується при описі своїх скарг і картини своєї хвороби [3]. 
Наступне питання дозволяє уточнити час появи хворобливих 

переживань: «Коли ви це відчули вперше?» Встановлюються і періоди 

наступних погіршень і поліпшень. Психотерапевт повинен наполегливо 

розпитувати пацієнта про час початку хворобливих переживань аж до дня і 

години. Анамнез життя в рамках загальнолікувальної ситуації, коли 

психотерапевт отримує як психічні, так і соматичні дані, включає і соматичне 

обстеження. 
Вирішальним для розуміння внутрішніх і зовнішніх конфліктів 

психосоціальних зв'язків є питання про життєву ситуацію до моменту 

початку хвороби: «Що сталося у вашому житті, коли це сталося? Що 



з'явилося нового в житті, хто з'явився у вашому житті і хто пішов з ього?» Це 

питання про «провали» в долю, про ситуації спокус і невдач, про зміни в 

службовій діяльності, житлових умовах. Пацієнт повинен при цьому 

викликати у себе спогади у формі вільних асоціацій. Якщо ж неможливо 

встановити зв'язок між життєвими кризами та початком хвороби (у тому 

числі і при повторних бесідах), то психосоматичну природу захворювання 
слід поставити під сумнів. При ретроспективному погляді життєві ситуації, 

що викликають хвороби, можуть виявлятися в дитинстві, юності та зрілому 

віці. «Розкажіть мені ще трохи про себе, можливо, щось із дитинства», 

«Розкажіть трохи про своїх батьків» або «Якою Ви були дитиною?», «Що 

було для Вас важливим подією в житті?». При зборі анамнезу розмова 

ведеться про стосунки з батьками, про розвиток у дитинстві, про службову 

кар'єру, про сексуальний розвиток [1]. 
В кінцевому підсумку створюється картина особистості пацієнта в 

цілому. Якщо врахувати його душевні переживання і поведінку, то можна 

оцінити значення симптоматики, ситуації захворювання і даних анамнезу. 

«Що це означає для вас? Як ви це пережили?» - такі питання призводять 

самого пацієнта до розуміння власних способів реагування. 
Діагностична бесіда має часто характер провокації. Психотерапевт 

оперує підбадбадьорюванням, відвертими питаннями, які наштовхують 

пацієнта на відповіді, але не фіксують на них увагу, даючи лише напрямки 

для роздумів: «Розкажіть мені про це детальніше. Як це пережилося вами 

тоді? Ми ще зовсім не говорили про сексуальність. Ви ще не сказали про свій 

шлюб». При цьому слід відмовитися від уявлення, що пацієнт все про себе 

знає. Бесіда повинна багато в чому вести до створення нових уявлень. 

Пацієнт повинен бути відкритим і критичним щодо своїх спогадів, нових 

асоціацій і поглядів, якщо вони можуть стати плідними. Найбільш 

важливими виявляються ті моменти бесіди, коли пацієнт раптом замовкає, 

ніби наштовхнувшись на внутрішню перешкоду. Паузи в розмові - це 

«ворота» для прориву витіснених до того спогадів, фантазій і, може бути, для 

настає просвітлення. Завжди слід пам'ятати, що занадто структурована, 

жорстко поставлена тема, надмірна кількість питань обмежують свободу 

пацієнта. Помилково також сприймати мовчання пацієнта «аналітично» і 

плутати ситуацію першого інтерв'ю з ситуацією психоаналітичного сеансу. 
Пацієнта, який вже довгий час прив'язаний до своїх симптомів, важко 

відразу переконати, що вони можуть бути пов'язані з труднощами емоційної 

природи. Набагато частіше він хоче бути переконаним у тому, що його 

страждання має органічну причину. 
Такого роду опір особливо характерний для пацієнтів з 

функціональними больовими синдромами. Їх внутрішня невпевненість і 

лабільність, яка була вдало позначена як «існування» (Staehelin, 1963), 

змушує їх шукати психотерапевта, який підтвердив би наявність у них 

органічного захворювання і звільнив би їх від нього. При цьому вони часто 

змінюють психотерапевта. 



Нездатність багатьох психосоматичних хворих усвідомлювати емоційні 

проблеми і відповідна цьому схильність до переоцінки соматичних проявів 

часто є виразом страху перед стигматизацією. Бо поділ на «пристойні» 

(органічні) та «непристойні» (психічні захворювання широко поширене не 

тільки серед пацієнтів. І психотерапевти іноді побоюються ясно позначити в 

діагнозі психічну патологію. 
До того ж ці клінічні картини часто важко розпізнати при 

психосоматичних захворюваннях. На відміну від неврозів, де симптоми чітко 

фіксовані в психічній сфері, при психосоматичних порушеннях, первинно 

пов'язаних з органними функціями, їх зв'язок з психічними процесами часто 

не цілком виразна для психотерапевта і пацієнта. 
Люди, які приходять до психотерапевта, найчастіше неспокійні і 

напружені, оскільки повинні говорити про те, про що взагалі ніколи раніше 

не говорили чи розповідали дуже рідко. Їх очікування різні. Часто вони 

розглядають психотерапевта як «мозкового хірурга», частково бачать в 

ньому мага і чарівника. У всіх випадках пацієнтом пред'являються 

очікування мудрості і компетентності психотерапевта. 
Ініціатива розмови повинна бути надана пацієнту. При цьому 

застосовується, наприклад, техніка «асоціативного анамнезу», що дозволяє 

пацієнту постійні коливання між обома полюсами психічної та соматичної 

сфер. Спочатку пацієнт дає інформацію лише про свої органічні порушення, 

далі частіше замовкає в очікуванні питань. Треба бути уважним, щоб не 

упустити момент, в який у дискусію можна підкинути ключове слово. Якщо 

повторити в цей момент одну з останніх фраз пацієнта у формі питання, він, 

як правило, дає додаткові відомості, значущі для його емоційного життя, так і 

щодо органічного статусу. Так, він часто сам пов'язує свої соматичні 

симптоми з емоціями, оточенням і міжособистісними відносинами. Під час 

пауз у розмові, що позначаються як емоційні вузлові моменти, відбувається 

дослідження психотерапевта пацієнтом [5]. 
Пацієнт повинен розглядатися як «суб'єкт», а не як «об'єкт». Чим 

сильніше проявляється емоційність пацієнта в процесі захворювання, тим 

вище, як правило, і емоційна залученість психотерапевта, виявляє він у себе 

підвищене співчуття або, навпаки, злиться на пацієнта і знаходить його 

«несимпатичним». Він повинен розпізнавати ці особисті спонукання і 

контролювати їх підвищеним самосприйняттям. Він повинен завжди знати, 

що відбувається між ним і пацієнтом. Він повинен вільно думати і може мати 

«божевільні» думки, але зобов'язаний діяти обережно. 
Психотерапевт, який може слухати, дозволяє пацієнтові не тільки 

розповідати про свої симптоми, але й висловлюватися про своє ставлення до 

світу, своїх близьких знайомих, своєї прихованої агресії і таємних бажаннях. 
Пацієнт повинен відчувати, що він може говорити, не боячись чиїхось 

суджень або засудження.  
Надзвичайно важливим є спосіб формулювання питання 

психотерапевтом. Дуже точне питання обмежує можливості відповіді і 

загрожує спонтанності розмови. Воно може, однак, допомогти пацієнтові, 



коли він спіткнеться зі своєю проблемою, не наважиться торкнутися її. Таким 

чином можна іноді отримати відповідь, яка дасть цікаву інформацію про 

неусвідомлювані асоціації інтерв'юйованого. Особливо цінно, коли в ході 

розмови відбувається несподіваний для пацієнта поворот. 
Часто пацієнти страждають від психосоціальних конфліктів, які можуть 

бути вирішені не психотерапевтом, а лише самим хворим. В ході 

терапевтичної бесіди часто відчувається, як проблеми і конфлікти втрачають 

свою інтенсивність і без прямих рад або раціонального розуміння, часто вже 

тому, що пацієнт приймає. 
3. Психодіагностичні опитувальники у психосоматичній 

практиці. 
Більшість особистісних тестів мають характер опитувальника: тест-

опитувальник Р. Айзенка (EPI) та методика багатофакторного дослідження 

особистості Р. Кеттела (16PF). Найбільшого поширення набув тест MMPI - 
міннесотський багатовимірний особистісний перелік, який містить 566 

питань і намагається охопити клінічно риси особистості (іпохондричні, 

істеричні, психопатичні властивості, тенденції маскулінізації-фемінізації, 

параноїдні, психастенические, шизоїдні та маніакальні риси, а також 

соціальна інверсія), а також його скорочений варіант – опитувальник Міні-
мульт, містить 71 питання (Райгородський, 1999; Столяренко, 2000). 

Для вивчення оцінки пацієнтами свого самопочуття, активності і 

настрою використовують тест диференціальної самооцінки функціонального 

стану (САН), побудований на принципах полярних профілів; для визначення 

рівня тривожності як властивості психіки та стану пацієнтів –  шкалу 

особистісної і реактивної тривожності Спілбергера, адаптована Ю. Л. 

Ханіним; для визначення рівня нейротизма, а також показників екстра - та 

інтроверсії – особистісний опитувальник Айзенка (Райгородський, 1999; 

Столяренко, 2000). 
Для визначення особливостей реагування пацієнтів на захворювання 

рекомендується особистісний опитувальник Бехтеревського інституту ЛОБІ 

(Личко, Іванов, 1980; Вассерман та ін, 1990) в поєднанні з опитувальником 

для вивчення самооцінки соціальної значимості хвороби (Михайлов та ін, 

2002). 
Особливе положення серед психологічних тестів займають проективні 

діагностичні методи, наприклад, тест Роршаха, мета якого полягає у 

визначенні особистісних конфліктів за допомогою вільних реакцій пацієнтів 

на слабоструктурований тестовий матеріал. 
Особливе положення у клініко-психологічній і в психосоматичній 

діагностиці займають опитувальники, які побудовані в прагматичному стилі, 

без безпосереднього відношення до теорії. Прикладом цього є Гіссенська 

анкета скарг, яка складається з питань, що стосуються скарг на загальне 

самопочуття, біль, порушення емоційності. Всі ці тести стандартизовані на 

репрезентативній вибірці населення і групах хворих, так що з їх допомогою 

можна оцінювати відповіді окремих пацієнтів. 



Психологічні тести можуть доповнити, але не замінити загальну 

діагностику.У індивідуальній клінічній діагностиці вони мають допоміжне 

значення. Роль тестів у психосоматичних дослідженнях зростає, якщо вони 

проводяться серед великого числа пацієнтів, оскільки тут використовуються 

систематичні і зіставні для всіх пацієнтів дані. 
4. Малюнкові проективні тести у дослідженні 

взаємозв’язку психічних і тілесних проявів психосоматичного 

хворого.  
Головну особливість проективних методик можна позначити як 

відносно неструктуроване завдання, яке допускає майже необмежену 

різноманітність можливих відповідей. Для того, щоб фантазія індивіда могла 

вільно розігратися, даються тільки короткі, загальні інструкції. Гіпотеза, на 

якій будуються подібні завдання, полягає в тому, що спосіб сприйняття і 

інтерпретації індивідом тестового матеріалу або «структур» ситуації 

відображав фундаментальні аспекти функціонування його психіки. Іншими 

словами, передбачається, що тестовий матеріал повинен спрацювати як 

деякого роду екран, на якому той, що відповідає, «проектує» характерні для 

нього розумові процеси, потреби, тривожність і конфлікти. 
Групи проективних методик: 1. Конститутивні. 2. Конструктивні. 3. 

Інтерпретаційні методи 4. Катартичні. 5. Експресивні. 6. Імпресивні.7. 

Адитивні.  
Прийнято говорити про наступні відмітні ознаки проективних методик 

[4]: 
1) так звана невизначеність стимульного матеріалу або інструкції до 

завдання, завдяки чому досліджуваний володіє відносною свободою у виборі 

відповіді або стратегії поведінки; 
2) діяльність досліджуваного протікає в атмосфері доброзичливості і 

при повній відсутності оцінюючого відношення з боку експериментатора. 

Цей момент, а також те, що досліджуваний зазвичай не знає, що в його 

відповідях діагностично значуще, приводять до максимальної проекції 

особистості, що не обмежується соціальними нормами і оцінками; 
3) проективні методики вимірюють не ту або іншу психічну функцію, а 

свого роду модус особистості в її взаємовідносинах з соціальним оточенням. 
  Перевагами проективної діагностики є можливість виявлення за її 

допомогою неусвідомлюваних або мало-усвідомлюваних психічних 

феноменів, прихованих від спостереження аспектів особистості. 

Опосередковане вивчення особистісних особливостей усуває психологічні 

захисні механізми, які можуть спотворити картину внутрішнього світу. 

Відсутність чіткої регламентованості дослідницької ситуації передбачає різні 

поведінкові реакції, що майже не зазнають стороннього тиску, адекватні 

вияви індивідуальних особливостей особистості. 
Найбільш часто застосовуваними серед проективних методик у роботі з 

психосоматичними хворими є · Тест Роршаха; Сонді-тест; ТАТ – тематичний 

тест аперцепції; Малюночні проективні тести ("Образ себе", "Тілесні стани") 



5. Особливості інформативності та достовірності даних у 

виявленні дисфункцій людини. 
Проективні методики не мають уніфікованих процедур: дослідник по-

різному себе поводить із товариськими, активними, упевненими 

досліджуваними, чи з боязкими, замкнутими, стривоженими. Однак досвід і 

кваліфікація дослідника, його належність до певного соціокультурного 

середовища, особливості особистісного розвитку зумовлюють суб'єктивні 

судження. Суб'єктивність спричинює також вторинна проекція: перебуваючи 

під впливом власних внутрішніх проблем, дослідник може спотворити 

інтерпретацію. 
Недостатня валідність і надійність проективних методик зумовлюють 

пошук нових діагностичних парадигм. До них належить включення у 

проективні процедури психометричних принципів, наприклад варіант ТАТ В. 

Сталіна і М. Кальвіньйо, методики непрямого дослідження системи 

самооцінок Є. Соколової і Є. Федотової. Продуктивні також створення 

процедур керованої проекції - дослідження ставлення до себе у структурі 

самосвідомості. 
Загалом проективні методики суттєво відрізняються від 

стандартизованих методів особливостями стимульного матеріалу, 
поставленого перед респондентом завдання; обробленням та 

інтерпретуванням результатів. їх насамперед характеризує якісний підхід до 

дослідження особистості, а не кількісний, властивий психометричним тестам. 

Тому дотепер не розроблені адекватні методи перевірки їх надійності і 

надання їм валідності. Для забезпечення точності отриманих результатів за 

допомогою проективних методик їх слід зіставляти з даними, отриманими за 

допомогою інших методів. 
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