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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОАНАЛІЗУ В 
ЛІКУВАННІ ПОСТСТРЕСОРНИХ НЕВРОТИЧНИХ, 

ПСИХОСОМАТИЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ     
РОЗЛАДІВ У ШКОЛЯРІВ

Реферат. Основна увага приділяється дослідженням, 
проведеним у лабораторії протягом 1995-2000 років. Було 
показано, що ураженість стрес-синдрому залежить не лише 
від інтенсивності впливу стресора, а й від його походження. 
Було виявлено, що велике значення для формування стрес-
синдрому має походження стрес-фактора. Встановлено, 
що всі фактори зовнішнього середовища слід поділяти на 
біогенні, еволюційно давні, які існують протягом тривалого 
часу та виникли природним шляхом, і техногенні, еволюційно 
нові, що виникли внаслідок діяльності людини. Внаслідок 
цих експериментів доведено, що найбільшою мірою 
руйнують адаптаційно-пристосувальні системи організму 
та викликають найбільш виражений стрес-синдром із 
несприятливим прогнозом комбінації стрес-факторів, 
до складу яких входить бодай один, навіть невисокий за 
інтенсивністю, техногенний стрес-фактор.
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Нині день загальновизнаним є факт того, що практично 
все населення України існує в умовах важкого психоемоцій-
ного та техногенного стресу. Екологічна криза, лише одним з 
проявів якої є Чорнобильська аварія, відсутність хоча б задо-
вільного рівня медичного обслуговування, атмосфера тоталь-
ного обману та недовіри, відсутність будь-якої впевненості в 
соціальному та суспільному становищі, неспроможність і не-
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бажання офіційної влади створити адекватну систему мораль-
них та суспільних цінностей та ще безліч інших симптомів 
загальної системної кризи в Україні, що поглиблюється, при-
зводить до того, що відбувається накладання різноманітних за 
видом та інтенсивністю стресорних факторів один на одного. 
Роботами канадського фізіолога Г. Сельє в першій половині 
ХХ сторіччя було створено концепцію стресу. Згідно з цією 
концепцією, дія будь-якого за видом фактора зовнішнього 
середовища, названого Г. Сельє стрес-фактором, призводить 
до розгортання в організмі циклу етапних реакцій, названих 
стрес-синдромом. Вираженість та характер реакцій, які скла-
дають стрес-синдром, залежить, у першу чергу, від інтенсивно-
сті впливу стресору, а не від його виду. Проте дослідженнями, 
проведеними в нашій лабораторії протягом 1995–2000 років, 
було показано, що вираженість стрес-синдрому залежить не 
лише від інтенсивності впливу стресора, а й від його поход-
ження. Було виявлено, що велике значення для формування 
стрес-синдрому має походження стрес-фактора. Встановлено, 
що всі фактори зовнішнього середовища слід розділяти на біо-
генні, еволюційно давні, які існують протягом тривалого часу 
та виникли природним шляхом, і техногенні, еволюційно нові, 
що виникли внаслідок діяльності людини. Дозований вплив 
біогенних стрес-факторів: фізичне навантаження, вплив зни-
ження температури середовища тощо викликає мобілізацію та 
оптимізацію перебігу адаптаційно-пристосувальних процесів 
в організмі, тобто підвищує загальний адаптаційний потен-
ціал організму та рівень його здоров’я. В експериментах на 
тваринах, що проводилися в нашій лабораторії, моделювався 
також стрес-синдром, викликаний впливом комбінацій різних 
за походженням та інтенсивністю стрес-факторів. Внаслідок 
цих експериментів доведено, що найбільшою мірою руйну-
ють адаптаційно-пристосувальні системи організму та викли-
кають найбільш виражений стрес-синдром з несприятливим 
прогнозом комбінації стрес-факторів, до складу яких входить 
бодай один, навіть невисокий за інтенсивністю, техногенний 
стрес-фактор. Таким чином, виходячи з висновків, зроблених 
внаслідок проведеного циклу експериментів на тваринах, слід 
припустити, що існування в умовах впливу несприятливих 
екологічних, соціально-побутових та психологічних факторів, 
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які слід вважати техногенними стрес-факторами, призводить 
до розвитку в організмі людини стану, названого Г. Сельє ди-
стрес-синдром, тобто патологічної форми стрес-синдрому, яка 
характеризується розбалансуванням функціонування практич-
но всіх систем органів, порушеннями нервової та гуморальної 
регуляції функцій, зниженням рівня захисних та адаптацій-
них можливостей організму, порушенням перебігу психічних 
процесів, що виражається в неадекватності поведінкових ре-
акцій та зниженням ментальних функцій. Разом з тим, було 
встановлено, що навіть на рівні щурів вплив психоемоційних 
стрес-факторів може мати наслідки, подібні до впливу як тех-
ногенних, так і біогенних стрес-факторів. Це навело на думку 
про те, що у визначенні значущості психоемоційного фактора 
значну, якщо не основну, роль відіграє суб’єктивного сприй-
няття. Нині визнано, що психоаналітичний підхід найбільшою 
мірою дає можливість визначити джерело та значущість для 
суб’єкта того чи іншого психоемоційного чинника. Разом з 
тим протягом сторіччя існування психоаналітичного методу 
виникла та розвинулася велика кількість як розгалужень пси-
хоаналізу, так і майже діаметрально протилежних підходів до 
визначення рушійних причин і методів корекції невротичних 
та психосоматичних розладів. Слід, проте, зауважити, що пра-
ктично всі психотерапевтичні методики, які існують на сьогод-
ні, так чи інакше використовують психоаналітичні методи чи 
підходи, хоча не завжди це визнають. На основі всього вище-
наведеного ми розробили та втілили протягом 1999-2001 років 
комплексну програму діагностики, корекції та профілактики 
постстресорних невротичних, психосоматичних та поведінко-
вих розладів у дітей та підлітків. Аналогів подібних програм у 
світовій практиці поки що ми не знайшли. Базою для втілення 
програми в життя було обрано середню загальноосвітню шко-
лу № 7 міста Луганська. 

Вибір було зумовлено кількома причинами. По-перше, 
створення будь-якого самостійного проекту вимагає значних 
капіталовкладень та пов’язане з проходженням через велику 
кількість бюрократичних перешкод з боку неймовірної кіль-
кості різноманітних державних установ, що значно уповіль-
нює та підвищує вартість проекту. По-друге, звичайна серед-
ня загальноосвітня школа є оптимальною моделлю популяції 
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у віковому аспекті, адже учні перебувають у школі протягом 
12 років, що дозволяє спостерігати їх тривалий час, до того ж 
у коло програми залучаються як педагоги, так і батьки учнів, 
що дозволяє більш детально визначити роль та впливати на 
суспільні та сімейні взаємини. По-третє, керівництво, педаго-
гічний колектив виявили зацікавленість, надали максимальну 
допомогу та взяли активну участь у реалізації програми. Нія-
кі громадські, політичні й державні організації та установи в 
кращому випадку просто не виявили жодного інтересу та не 
надали допомоги в реалізації програми.

Програма передбачала кілька етапів. Першим етапом 
стало комплексне медичне та психологічне обстеження всіх 
учнів школи. Медичне обстеження проводили лікарі-педіатри 
районної багатопрофільної дитячої поліклініки № 2 із залу-
ченням спеціалістів необхідного профілю. Психологічне об-
стеження проводив колектив, до якого входили керівник про-
екту (автор статті), психолог школи, лікар-психіатр, практичні 
психологи та лікарі-психотерапевти. Слід зазначити, що про-
тягом як обстеження, так і лікування  активну участь брали 
студенти старших курсів медичного університету, які пройшли 
попередню спеціальну підготовку. Психологічне обстеження 
включало використання, у першу чергу, проективних методик 
(будинок, дерево, людина, моя сім’я, неіснуюча тварина, тест 
Роршаха тощо), визначення характерологічних особливостей 
за тестами Айзенка, шкали тривожності Тейлора, проте голов-
ним методом було інтерв’ювання. Внаслідок проведеного об-
стеження було отримано дані, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Розповсюдженість невротичних та поведінкових по-

рушень у практично здорових школярів та тих, хто страждає 
хронічні соматичні захворювання

Патологічні стани Вікові категорії
1–4 

класи
5–8 

класи
9–11 
класи

Страждають на хронічні соматичні 
захворювання:

29,5% 39,8% 61,9%

- з них мають ознаки невротичного розладу: 58,4% 64,3% 77,8%
- з них мають поведінкові порушення: 33,1% 42,4% 48,5%
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Практично здорові: 31,6% 20,5% 11,8%
- з них мають ознаки невротичного розладу: 29,2% 32,3% 43,2%

-з них мають поведінкові порушення: 16,3% 23,3% 34,5%

З наведених даних можна зробити такі висновки. По-
перше, кількість школярів, що страждають на хронічні сома-
тичні розлади, протягом навчання у школі практично подво-
юється. По-друге, серед цих школярів значно зростає відсоток 
тих, хто страждає також на невротичні та поведінкові розлади. 
До того ж, наприкінці школи в майже половини поведінкові 
розлади поєднуються з невротичними. По-третє, кількість пра-
ктично здорових дітей протягом навчання в школі зменшуєть-
ся втричі, а ознаки невротичних та поведінкових розладів у 
них майже подвоюються. На наш погляд, вищенаведене мож-
на пояснити таким чином. Хронічні соматичні розлади у шко-
лярів слід вважати значною мірою соматизацією невротичних 
розладів, що виникають, а точніше – актуалізуються протягом 
навчання в школі. Поведінкові розлади у значній своїй біль-
шості слід розглядати як соціалізацію тих самих невротичних 
розладів. Отримані нами дані збігаються з даними інших ав-
торів не лише в Україні, а й у інших країнах. Саме цим, на наш 
погляд, можна пояснити наявність у одних і тих же школярів 
як соматичних, так і поведінкових розладів (див. таблицю 2).

Таблиця 2
Відсоткова кількість школярів, що мають різні комбі-

нації хронічних соматичних, невротичних і поведінкових роз-
ладів у різних вікових групах

Наявність ознак тієї чи іншої форми 
розладу або їх комбінації

Вікова група
1–4 клас 5–8 клас 9–11 клас

Соматичний, невротичний або 
поведінковий ізольовано

24,0% 13,8% 7,1%

Соматичний у поєднанні з невротичним 33,1% 31,5% 26,6%
Соматичний у поєднанні з поведінковим 10,2% 8,7% 8,9%
Соматичний у поєднанні з невротичним 
та поведінковим

18,3% 25,4% 29,2%

Невротичний у поєднанні з 
поведінковим

14,4% 20,6% 28,2%

Для проведення психотерапевтичних заходів головним 
методом було обрано психодинамічний підхід. Методологіч-
ною основою стала класична психоаналітична теорія З. Фрей-
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да з доповненнями та модифікаціями Ж. Лакана. Слід при цьо-
му відзначити деякі особливості цього підходу. У психоаналізі 
Ж. Лакана використовуються поняття трьох фундаментальних 
регістрів – реальне, уявне та символічне. Це дозволяє, з одного 
боку, подолати дистанцію між внутрішньо особистим та між 
особистим (будь-яке явище, що виникає по ходу аналітичного 
процесу, розуміється як феномен “взаємодії трьох” – аналіти-
ка, аналізанда та мови як універсальної символічної функції). 
У Ж. Лакана фундаментальна матриця знаходить своє місце у 
парі аналітик/аналізанд (“взаємодія трьох” – аналітик, аналі-
занд, мова – як “Інший”, як місце, “скарбниця означаючих”). 
Аналітика завжди включено в симптом аналізанда як партнер-
симптом. У “взаємодії трьох” мова розуміється як універсаль-
на символічна функція, простіше кажучи – несвідоме (несві-
доме структуроване як мова та являє собою як універсальність 
конкретну мову). Після Ф. де Соссюра говорять про те, що 
означає та те, що означають. У теорії Ж. Лакана під “Іншим” 
розуміють ансамбль “інших”, які передують народженню ди-
тини, суб’єкта на світ, які з ним говорять, до яких він зверта-
ється. Проте існує поняття першозначний “Інший”, під яким 
слід розуміти матір або ту людину, хто виконує цю функцію. 
Існує також поняття закону “Іншого”, яке описує патернальну 
функцію більшою мірою, ніж самих батьків. Найбільш час-
то “Інший” означає місце, де скупчено саме витіснені понят-
тя, що означають. Тому в Лакана найбільш радикальний “Ін-
ший” – це мова як місце, джерело тих понять, що означають. 
Тому тут функція матері, як і патернальна – функції скоріше 
лінгвістичні, а внутрішньосуб’єктне стає міжсуб’єктним (і на-
впаки) з позиції універсальності лінгвістичної бази: несвідоме 
є визначена мова. Якщо з приводу раптовості, випадковості 
психотравми в структурі депресивного розладу можна спере-
чатися (чи може психотравма бути постійною? – кінець-кінцем 
вимога логічної послідовності примусить перенести акцент з 
раптовості на причинність), то поняття психічної травми як 
причини підводить до перегляду співвідношень між причин-
ною обумовленістю та значущістю події для суб’єкта. Будь-яка 
психотравма по суті – зустріч з реальним, в якому акцент ста-
виться на значущість, сенс. Терапевтичний сенс роботи з трав-
мою в психоаналітичній практиці знаходить своє вираження 
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(як символічна функція) в русі від самої травми до її означен-
ня (символізації), до її осмислення. Таким чином, з психоана-
літичної точки зору, депресивні стани, соматизовані депресії, 
з одного боку, являють собою стани, до яких схильний кожний 
суб’єкт в силу взаємодії з мовою. З іншого боку, під депресі-
єю, як станом, розуміють різноманітні поняття, що означають 
реакції в кожному конкретному випадку та мають свої особли-
ві історію та природу. Слід також зазначити, що психоаналіз 
є абсолютно неінвазивною методикою, не викликає побічних 
ефектів та залежності. Проте це стосується лише того випад-
ку, коли психоаналітичну терапію проводить фахівець. Саме з 
огляду на вищенаведене ми обрали психоаналітичну терапію з 
позицій Ж. Лакана як методологічну базу психотерапевтичної 
роботи в школі. Досвід застосування цього методу засвідчив, 
що він є досить ефективним (див. таблицю 3).

Таблиця 3
Ефективність застосування психоаналітичного методу 

в психотерапії соматичних, невротичних і поведінкових роз-
ладів у школярів (% суб’єктивного та об’єктивного поліпшен-
ня соматичного та психологічного стану)

Вікові категорії
1–4 класи 5–8 класи 9–11 класи

65,9% 74,6% 83,4%
Вважаємо, що отримані результати слід розгляда-

ти як ознаку ефективності роботи запропонованої нами 
програми. Сьогодні психотерапевтична робота з школя-
рами триває. Маємо досить обґрунтовану надію на те, 
що програма психотерапевтичної допомоги буде розши-
рятися, що нехай частково, але поліпшить стан психоло-
гічного та соматичного здоров’я школярів нашого міста.
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Зеленько О. А., Землянский Д. В.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА В 
ЛЕЧЕНИИ ПОСТСТРЕССОРНЫХ НЕВРОТИЧЕСКИХ, 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ

Основное внимание уделяется исследованиям, проведенным 
в лаборатории в течение 1995–2000 гг. Было показано, 
что поражённость стресс-синдрома зависит не только от 
интенсивности влияния стрессора, но и от его происхождения. 
Было выявлено, что большое значение для формирования стресс-
синдрома имеет происхождение стресс-фактора. Установлено, 
техногенные, эволюционно новые, которые возникли в результате 
деятельности человека. В результате этих экспериментов
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доказано, что в наибольшей степени разрушают адаптационно-
приспособленные системы организма и вызывают наиболее 
выраженный стресс-синдром с неблагоприятным прогнозом 
комбинации стресс-факторов, в состав которых входит хоть 
один, даже невысокий по интенсивности, техногенный стресс-
фактор. (Филологические исследования: Филология и медицина, 
вып. 11, 2014 (2011), с. 258–266).

Ключевые  слова: психоанализ, стресс-синдром, стресс-
фактор.

Zelenko O. A., Zemlyanskiy D. V.
EXPERIENCE OF USING OF PSYCHOANALYSIS IN 
TREATMENT OF POST STRESS NEUROTIC, PSYCHOSO-
MATIC AND BEHAVIORAL DISTURBANCES OF PUPILS

The focus is on the researches conducted in the laboratory dur-
ing the 1995–2000 years. It is shown that defeat of stress syndrome 
depends not only on the intensity of the influence of the stressor, but 
also on its origin. It was found that the large value for the formation of  
stress syndrome has the origin of the stress factor. It is established that 
all the environmental factors should be divided into biogenic evolu-
tionarily ancient, which exist for a long time and arose a natural way, 
and man-made, evolutionarily new, which arose as a result of human 
activity. These experiments proved what is most of all destroys adapt-
ed systems of the body and cause the most pronounced stress syn-
drome with a poor prognosis of combination of stress factors, which 
include at least one, even on a low-intensity, the technogenic stress 
factor. (Philological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 
(2011), p. 258–266).

Keywords: psychoanalysis, stress-factor, stress syndrome.
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