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ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ 
НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Статтю присвячено проблемі впливу функціональних обмежень,
соматичних хвороб на особистісний розвиток. Розкрито особливості
формування ставлення до самого себе, міжособистісних стосунків
студентів із функціональними обмеженнями.
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Уявлення про існування тісних зв’язків між здоров’ям і хворобами

людини, з одного боку, різними переживаннями, з іншого, належить

до найдавніших ідей медицини та психології. У загальній проблема/

тиці психосоматичних ставлень виокремлюють два аспекти: вплив

психічних факторів на соматичну сферу людини і вплив соматичних

факторів на психіку людини. Перший аспект знайшов своє відобра/

ження у психосоматичному підході в медицині, медичній та клінічній

психології. Дослідниками цього напрямку були виділені такі форми

психогенних захворювань: істеричні конверсії, вегетативні неврози

і психосоматичні захворювання; їх вважали результатом функціону/

вання психологічного захисту різного ступеня інтенсивності

(Ф. Александер; В. Тополянський, М. Струковська), а також встанов/

лений зв’язок між особливостями особистісного профілю та розвит/

ком у даного суб’єкта відповідних соматичних захворювань.

Інший аспект психосоматичних ставлень — вплив соматичного

стану на психіку — вказує на порушення психічної діяльності лю/

дини в умовах соматичної хвороби. У працях, присвячених

дослідженню психіки хворих, що страждають на різні соматичні

захворювання, встановлено, що є два типи впливу соматичної хво/

роби на психіку: соматогенний — інтоксикаційний вплив на цент/

ральну нервову систему і психогенний — реакція особистості на

захворювання та його наслідки. Основною формою впливу сома/

тичного захворювання на психіку людини є саме психогенна. 

У своїх ранніх працях В. М. Мясищев, аналізуючи структурно/

динамічні характеристики особистості, підкреслював, що до
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первинних особливостей належать динамічні характеристики осо/

бистості, зумовлені якостями нервової системи та особливостями

захворювання. На основі первинних симптомів виникають вто/

ринні особливості у формі різноманітних характерологічних пору/

шень, що являють собою результат складної взаємодії зовнішніх

і внутрішніх факторів. Він зазначав, що виникнення вторинних

особливостей особистості хворої дитини може бути викликано низ/

кою причин, до яких належать переживання з приводу фізичного

дефекту, особливості виховання, характер стосунків у сім’ї дитини.

Все це призводить до порушень системи ставлень дитини, соціаль/

ної адаптації та до невротичних реакцій.

Питанню впливу надбаних і вроджених фізичних дефектів на

особистість — як патологічних соматичних станів — присвячено

велику кількість наукових досліджень у медицині та медичній пси/

хології (Г. Багаєва, О. Гордієвська; М. Зорін, І. Мамайчук, Т. Карце/

ва, Т. Михайлова, Т. Мурзіна, С. Носко та ін.). Значна частина на/

укових досліджень, присвячених вивченню впливу вроджених

сенсорних і фізичних дефектів на формування та розвиток особис/

тості, була виконана у дефектології та спеціальній психології (сур/

дології, тифлопсихології). 

Уведений представниками клінічної медицини термін «дизон/

тогенія» для визначення різноманітних форм порушення нормаль/

ного онтогенезу, став синонімом прийнятого у дефектології та

спеціальній психології терміна «аномальний розвиток». Проблемі

аномального розвитку дитини приділяли велику увагу педагоги,

лікарі, психологи (Е. Сеген, П. Трошин, М. Монтессорі, А. Адлер,

Г. Сухарєва, В. Лебединський, А. Семенович та ін.).

Фізичні дефекти не тільки призводять до інвалідності, а й ма/

ють виражений негативний вплив на особистість людини. Для нас

важливе значення має думка вітчизняних і зарубіжних дослідників,

згідно з якою фізичний дефект, виступаючи в ролі функціонально/

го обмеження можливостей взаємодії людини із навколишнім сере/

довищем, викликає не тільки значне погіршення соматичного ста/

ну хворих, а й часте виникнення порушень особистісного

функціонування. При дослідженні особистісних особливостей

дітей і підлітків із руховими порушеннями внаслідок дитячого це/

ребрального паралічу [2; 5], із вродженими дефектами зовнішності [6],

з недорозвиненням кінцівок внаслідок захворювань і порушень

опорно/рухового апарату виявлені слабість нервових процесів,
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емоційна нестійкість, імпульсивність. Переважання високої осо/

бистісної тривожності, наявність суперечливої, конфліктної само/

оцінки, негативного самоставлення, неприйняття особистісного

«Я», істотні проблеми у сфері міжособистісних стосунків виявлено

в осіб з набутими фізичними дефектами в дорослому віці [3].

В. В. Ковальов розглядає особистість хворих із ДЦП у групі па/

тологічних формувань дефіцитарного типу. Він підкреслює, що се/

ред механізмів патологічного формування особистості в осіб із

фізичними дефектами провідна роль належить реакції особистості

на усвідомлення дефекту, фізичної неповноцінності. О. Лічко ви/

явила три типи акцентуацій характеру, які найчастіше трапляються

при ДЦП: астеноневротичний, психастенічний і сенситивний.

У психолого/педагогічних дослідженнях відмічаються незрілість

емоційно/вольової сфери осіб із ДЦП, наявність егоцентризму,

навіюваності, зниження вольової активності, яку автори пов’язу/

ють із неправильним вихованням [5].

Ступінь невротизації в обстежуваних тісно корелює з показни/

ками особистісної тривожності. Г. Н. Багаєва вивчала роль осо/

бистісних особливостей підлітків із порушеннями опорно/рухового

апарату у виробленні адекватних способів реагування в ситуації

конфлікту. На підставі отриманих даних виявлено, що 57% всіх об/

стежених зосереджені на захисті свого «Я», що свідчить про слабість

особистості, неузгодженість самооцінки та рівня домагань.

Е. Каліжнюк виділяє два типи реагування осіб із руховими пору/

шеннями на фізичний дефект: пасивно/оборонний і агресивно/

захисний. І. І. Мамайчук, досліджуючи дітей та підлітків із ДЦП,

виявив, що структура їхньої особистості відрізняється меншою

інтегрованістю, а структуроутворюючим компонентом особистості

є емоційно/вольові характеристики (фрустрованість, емоційно/

вольова нестабільність, тривожність). Із віком у осіб із ДЦП зна/

чущість емоційно/вольових компонентів особистості посилюється.

Перевага звинувачувальних і захисних реакцій на фрустрацію вказує

на неадекватні способи психологічних захистів осіб із ДЦП, їх

ірраціональність. Такі психологічні захисти негативно позначають/

ся на особливостях їхньої поведінки. Аналіз досліджень також пока/

зав, що характерною особливістю особистісного профілю дітей із

ДЦП є емоційно/вольова нестійкість. Це виявляється у високому

ступені фрустрованості і тривожності особистості, у нестабільності

нервових процесів. Відмічаються також стійкі характерологічні
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особливості — такі як підвищена залежність від оточуючих, пасив/

ність, сенситивність, соціальна незацікавленість. Виявлені особли/

вості негативно впливають на процес психічної адаптації осіб із ДЦП.

Дослідження, присвячені проблемі розвитку осіб з обмеженими

фізичними можливостями (А. Литвак, А. Зотова, Б. Коваленко,

Л. Солнцева), показали, що їх сталі ознаки (спрямованість,

здібності, темперамент, характер та ін.) опосередковано пов’язані

з наявністю дефекту (соматичного, сенсорного). В одних випадках

цей зв’язок здебільшого детермінований недостатністю в царині

чуттєвого пізнання та неконструктивним досвідом пізнавальної

й орієнтувальної діяльності, в інших – несприятливими умовами

виховання, «випадінням» із колективу, обмеженням діяльності, не/

гативним досвідом та результатом взаємодії з оточуючими.

Обмежені фізичні можливості ускладнюють розвиток особис/

тості, і насамперед, розвиток позитивної «Я/концепції». До загаль/

них проблем розвитку особистості з обмеженими фізичними мож/

ливостями також відносять соціальну дезадаптацію, недостатність

сформованості емоційно/вольової, мотиваційно/потребнісної, ко/

мунікативної та предметно/діяльнісної сфер. 

Аналіз сучасних наукових підходів до дослідження «Я/кон/

цепції» показав, що на формування позитивної «Я/концепції» та

самоставлення впливає багато факторів, серед яких важливе місце

займають соматичні патології, інвалідизуючі фізичні дефекти —

вроджені та надбані. Зокрема, дослідження групи авторів О. А. Зар/

жицької, В. М. Блейхер, Є. С. Креславського та ін. показали, що

наявність у людини соматичних хвороб спричинює формування

низької самооцінки, низького ступеня когнітивної диференційова/

ності образу «Я», деформує міжособистісні стосунки [1; 5].

Дослідження самоставлення людей юнацького віку з інваліди/

зуючим фізичним дефектом (О. І. Купрєєва) [4] показало, що у від/

даленому періоді після ампутацій кінцівок окремий фізичний де/

фект сприймається ними як дефект особистості загалом, дефект їх

особистісного «Я». Загалом це відбивається у негативному само/

ставленні, неприйнятті реального «Я», низькому рівні аутосим/

патії, самоповаги, саморозуміння, самокерування.

Аналіз змістових складових самоставлення виявив особливості

у ставленні до особистісного «Я» у юнаків з інвалідизуючими

дефектами кінцівок. Так, найістотніших негативних змін зазнає

емоційне сприймаюче ставлення до себе, яке виражається у зни/
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женні автосимпатії, самоінтересу, самосприйняття, високому рівні

самозвинувачення. Переважання емоційно/оцінного рівня «Я/кон/

цепції» в період юності, емоційна вразливість неминуче супрово/

диться негативними емоціями до свого «Я».

Особистість людей з інвалідністю характеризуються супереч/

ливістю, конфліктністю самооцінки. Результати показали, що їм

притаманна висока самооцінка, особистісне «Я» сприймається як

енергійне, дійове, але за цим криються страх, непевність у собі, за/

лежність від оцінок оточуючих. Вони визнають у себе наявність по/

зитивних рис і якостей, але знецінюють їх, оскільки це не збігаєть/

ся з їхнім негативним образом «Я». Наявність цих суперечливих

тенденцій є проявом психологічного захисту.

Для осіб з інвалідністю юнацького віку істотними є проблеми

у сфері міжособистісних стосунків. Вони схильні сприймати світ

і оточуючих їх людей як ворожо налаштованих проти них. Невдачі

у встановленні та підтриманні контактів із соціальним оточенням

значно підсилюють їх орієнтацію на вузьке коло людей — переважно

близьких. Слід зазначити, що 34,7% обстежуваних молодих інвалідів

прагнуть до активної соціальної взаємодії зі своїм оточенням [5].

Нами було проведено дослідження 67 студентів із функціональ/

ними обмеженнями різної нозології (порушення слухового, зоро/

вого аналізаторів, опорно/рухового апарату та хронічні соматичні

захворювання), які склали першу групу. Друга група включала 60

здорових студентів. За віком перша і друга групи були однакові.

Метою дослідження було виявлення особливостей осо/

бистісного розвитку студентів із функціональними обмеженнями.

Нами було використано комплекс психодіагностичних мето/

дик: особистісний опитувальник Бехтерєвського інституту для діаг/

ностики внутрішньої картини хвороби; опитувальник Келлермана/

Плутчика для дослідження характерних механізмів психологічного

захисту людини як засобу соціально/психологічної адаптації; мето/

дику «Опитувальник дослідження самоставлення» (В. В. Столін,

С. Р. Пантелєєв); методику для діагностики рівня особистісної

тривожності Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна; проективну методику

«Я, Значущі, Інші» для дослідження емоційно/ціннісного ставлен/

ня суб’єкта до власного «Я» в контексті ставлення до оточуючих

(О. І. Купрєєва, 2003) [4]. 

Отримані результати емпіричного дослідження дали змогу зро/

бити такі висновки:
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1. Основною формою впливу інвалідизуючого соматичного захво/

рювання (фізичного дефекту) на психіку людини є психогенна ре/

акція особистості на хворобу (фізичний дефект) та їх наслідки, що

відображається у внутрішній картині хвороби. Обстеженим студентам

з інвалідністю притаманні дезадаптивні гомогенні типи ставлення до

власного фізичного дефекту (соматичного захворювання). У картині

цих типів ставлення переважають анозогнозичний тип (заперечення

фізичного дефекту, захворювання, ігнорування, активне відкидання

думок про його наслідки); ергопатичний тип (компенсаторний «відхід»

від дефекту, заглиблення в роботу, навчання, певні захоплення та на/

доцінне, стенічне ставлення до них); сенситивний тип (емоційна враз/

ливість, насторожено/тривожна поведінка, часті зміни настрою з пе/

реважанням в ньому почуття туги та пригніченості); гармонійний тип
(адекватне ставлення до власного дефекту, без прагнення переоціню/

вати тяжкість свого стану або недооцінювати його).

2. Змішані (неоднорідні) типи ставлення до фізичного дефекту,

захворювання також характерні для досліджуваних студентів з інва/

лідністю. Поєднання у змішаних типах ставлень теоретично цілком

протилежних станів як от: анозогнозія й іпохондрія, тривожність

і дисфорія, анозогнозія й егоцентричність, меланхолія, апатія та

паранояльність — свідчать про наявність глибинних внутрішніх

конфліктів, стійких суперечностей у структурі ставлень особистості

та порушення соціально/психологічної адаптації, пов’язаної з со/

матичними захворюваннями та фізичним дефектом.

3. Аналіз структури внутрішньої картини дефекту показав домі/

нування рівня емоційної оцінки, переживання дефекту у змісті

внутрішньої картини дефекту досліджуваних студентів із інвалід/

ністю. Цей факт свідчить про наявність інтрапсихічних конфліктів,

низького ступеня інтеграції образу «Я». Емоційна реакція на влас/

ний інвалідизуючий дефект (захворювання) корелює з високими

показниками рівня особистісної тривожності. Тривожність у цьому

разі не стільки стимулює активність і цілеспрямованість зусилля

особистості, скільки сприяє руйнуванню адаптивних поведінкових

паттернів, заміщуючи їх деструктивними захисними механізмами.

Найтиповішими механізмами психологічного захисту студентів

з інвалідністю є заперечення реальності, раціоналізація, регресія,

реактивні утворення.

4. Фізичний дефект (захворювання), виступаючи в ролі функ/

ціонального обмеження можливостей взаємодії людини із середо/
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вищем, викликає порушення особистісного функціонування.

Наслідками цих порушень є психогенні реакції переважно за сен/

ситивним типом (емоційна вразливість, сором’язливість, почуття

неповноцінності, неадекватно агресивна реакція на несхвалення),

а також астеноневротичним типом (роздратованість, слабкість нер/

вових процесів, схильність до афектів, тривожність, побоювання за

власний стан здоров’я).

5. «Я/концепція», як інтегральне утворення особистості, харак/

теризує якість особистісного функціонування. Інвалідизуючий

фізичний дефект, хронічне соматичне захворювання впливають на

«Я/концепцію», а саме: спричинюють розвиток негативного само/

ставлення, неприйняття власного «Я», зниження рівня самоповаги,

самоінтересу, що виявляється у компенсаторно завищеній само/

оцінці. Слід зауважити, що в досліджуваних студентів з інвалід/

ністю зазнає змін, насамперед, емоційно/оцінна складова «Я/кон/

цепції», що виявляється у зниженні аутосимпатії, самоповаги,

інтересу до власного «Я», негативному самоставленні, слабкості

вольових зусиль, низькій сформованості особистісної позиції та

образу «Я». Дослідження самоставлення студентів з інвалідністю

показало, що окремий фізичний дефект сприймається ними як

дефект особистості загалом як дефект їх власного «Я». 

6. Для досліджуваних студентів з інвалідністю характерні суттєві

проблеми у сфері міжособистісних стосунків. Перевага неконструк/

тивних типів міжособистісної взаємодії, низький ступінь прийняття

оточуючих, значна ідеалізація значущих людей зумовлюють особли/

вості поведінкових стратегій, що виявляються в посиленні їх

орієнтації у спілкуванні на вузьке коло людей — переважно близь/

ких. Неадекватність самосприйняття і сприйняття інших оточуючих

призводить до незадоволеності міжособистісними стосунками та до

порушення соціально/психологічної адаптації загалом.

Аналіз психологічної літератури з даної проблеми та результати

проведеного нами попереднього психодіагностичного дослідження

студентів із функціональними обмеженнями різних нозологій вка/

зують на необхідність надання їм професійної психологічної допо/

моги в системі психолого/психологічного супроводу. При розроб/

ленні принципів і підходів побудови психологічної допомоги

потрібно враховувати вид та ступінь функціональних порушень та

психологічні особливості розвитку особистісної сфери студентів із

функціональними обмеженнями.
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Статья посвящена проблеме влияния функциональных ограниче&
ний, соматических болезней на личностное развитие. Раскрыты осо&
бенности формирования самоотношения, межличностных отношений
студентов с функциональными ограничениями. 

Ключевые слова: функциональные ограничения, самоотноше/

ние, межличностное общение, «Я/концепция».

The article is devoted to the problem of influence of functional limita&
tions, somatic diseases on personality development. The features of self atti&
tude forming are revealed, interpersonal relationships of students with func&
tional limitations.

Key words: functional limitations, self attitude, interpersonal commu/

nication, «self/conception».
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