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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
Київський університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Кафедра практичної 

психології 

Клібайс Тетяна Володимирівна, доцент кафедри практичної 

психології 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Психосоматика» 

Курс 5 

Спеціальність 053 Психологія 

Форма проведення Письмова (у формі тесту) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: Тест складається із 40 питань. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

Рекомендовані джерела: 

Основні (базові): 

1. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочерян А.С. Основы 

психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов, 

которые обучаются по спец. «Психология», «Соц. 

педагогика». – К.: Ника-Центр, М.: Алетейа, 2005. – 320 с. 

2. Кулаков С.А Основи психосоматики. – СПб.: Речь, 2005.  

3. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник 

практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 992 

с. 

4. Фролова, Ю. Г. Психосоматика и психология здоровья: 

Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.Г. Фролова. – 

Мн.: ЕГУ, 2003. – 172 с. 

 

Додаткові: 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и 

практическое применение. – М.: Эксмо, 2002. — 352 с. 

2. Буль П.И. Основы психотерапии. http://ir.nmu.org.ua/bitstre

am/handle/123456789/74531/c99c73f95831550b79bf589f7188

36d7.pdf?sequence=1 

3. Гарбузов В.И. Концепция инстинктов и 

психосоматическая патология. (Наднозологическая 

диагностика и терапия психосоматических заболеваний и 

неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999. 

4. Дзеружинская Н.А. Коморбидные психические 

расстройства у пожилых пациентов кардиологической 

практики : Дисс. докт. мед. наук. – К., 2003. 

5. Діденко C.В. Клінічна психологія. Словник-довідник 

("Академвидав") 2012. – 320с. 

6. МакДугал Д. "Театры тела". – М.: Когито-Центр, 2007. 

7. Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога 

тяжким соматичним хворим . –К.:Миланик, 2007. – 142 с. 

8. Малкина-Пых И.Г. Терапия пищевого поведения. – 

http://bookz.ru/authors/irina-malkina-pih/terapia-_515/1-

terapia-_515.html 

9. Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и 

психосоматическая медицина. – М.: Медпресс-информ., 

2002. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/74531/c99c73f95831550b79bf589f718836d7.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/74531/c99c73f95831550b79bf589f718836d7.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/74531/c99c73f95831550b79bf589f718836d7.pdf?sequence=1


10. Методы современной психотерапии. Учебное пособие / 

Сост. Кроль Л.М., Пуртова Е.А. – М.: Класс, 2001. 

11. Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная 

психотерапия: Практическое руководство-М: 

«Класс»,2005. – 592с. 

12. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при 

пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. 

– М,. 1995. 

 

Орієнтовний перелік питань: Теми: 

1. Психосоматика в нормі і патології. Психосоматика. 

Визначення поняття. Історія виникнення. Психосоматичні 

теорії і моделі. Сучасні уявлення про психосоматичні 

захворювання. Джерела емоційно-обумовлених 

(психосоматичних) захворювань. 

2. Теоретичні положення та концепції, що пояснюють 

психосоматичні захворювання. Психоаналітичні концепції 

психосоматичної медицини. Модель відмови від віри в 

майбутнє Д. Енгеля та А. Шмале. Модель початкового 

порушення М. Балінта. Теорія “надбаної безпорадності” 

М. Селігмана. Модель алекситимії. Теорія «Часткового 

самогубства» за К. Меннінгером. Теорія стресу Кенона та 

Г. Сельє. Теорія відношень В.М. М’ясищева.  

3. Особливості психосоматичних розладів. Методи їх 

діагностики. Діагностична бесіда. Алгоритм проведення. 

Психологічні тести в психосоматичній практиці. 

Торонтська алекситимічна шкала. Проективні методики. 

Особистісні опитувальники. Тести для виявлення різних 

форм психічних розладів (тривожних, депресивних та 

інші). 

4. Особливості терапії психосоматичних розладів. Напрямки 

та методи психотерапії. Загальні питання терапії 

психосоматичних пацієнтів. Внутрішня картина хвороби. 

Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних 

захворюваннях. Символдрама (метод кататимного 

переживання образів). Арт-терапія. Тілесно-орієнтована 

психотерапія. Психодрама. Сімейна психотерапія.  

5. Терапія психосоматичних захворювань органів дихання. 

Картина особистості при бронхіальній астмі. Особливості 

психотерапії при бронхіальній астмі. 

6. Терапія психосоматичних захворювань серцево-судинної 

системи та головного болю. Картина особистості. 

Особливості застосування методів психотерапії при 

захворюваннях серцево-судинної системи та головному 

болю (головний біль напруги, мігрень). 

7. Особливості терапії розладів харчової поведінки. Нервова 

анорексія і булімія, ожиріння, орторексія. Картина 

особистості. Психосоматичні особливості. Методи 

психотерапевтичної роботи. 

8. Особливості терапії психосоматичних захворювань 

травного тракту. Виразки шлунка і дванадцятипалої 



кишки. Картина особистості. Психосоматичні особливості. 

Методи психотерапевтичної роботи. 

9. Особливості терапії захворювань ендокринної системи. 

Захворювання ендокринної системи: цукровий діабет, 

гіпертеріоз, гіпотеріоз та інш. Картина особистості. 

Особливості застосування методів психотерапії. 

Питання до тем: 

1. Дайте визначення поняття „психосоматика”.  

2. Дайте визначення поняття «конверсійний симптом». 

3. Поясніть поняття «функціональний розлад». 

4. Дайте визначення понять «когнітивний дефіцит, 

емоційний дефіцит, мотиваційний дефіцит». 

5. Проаналізуйте історію виникнення вчення про 

психосоматичні захворювання.  

6. Внесок Ф. Александера, Ф. Данбар, А. Маслоу та ін. в 

розвиток теорії.  

7. Назвіть джерела емоційно обумовлених 

(психосоматичних) захворювань.  

8. Підберіть найбільш близький до вашої професійної позиції 

психотерапевтичний підхід, поясніть свій вибір. Наведіть 

реальний приклад терапії за допомогою цього підходу 

(підібрати текст з книги, статті; відео і т.п.).  

9. Проаналізуйте модель відмови від віри в майбутнє Д. 

Енгеля та А. Шмале. 

10. Розкрийте модель початкового порушення М. Балінта. 

11. Розкрийте теорію “надбаної безпорадності” М. Селігмана. 

12. Дайте визначення поняття «надбана безпорадність». 

13. Обґрунтуйте вплив алекситимії на розвиток 

психосоматичних захворювань.  

14. Дайте визначення поняття «алекситимія». 

15. Назвіть захворювання, що входять до «чикагської сімки» 

психосоматичних захворювань. 

16. Назвіть та обґрунтуйте основні критерії діагностики 

психосоматичних розладів. 

17. Назвіть консультативну техніку, яка дозволяє клієнтові 

постійні коливання між обома полюсами психічної і 

соматичної сфер.  

18. Назвіть основні ознаки алекситимії. 

19. Розкрийте теорію «часткового самогубства» за К. 

Меннінгером. 

20. Обґрунтуйте модель боротьби за своє тіло Петера Куттера 

21. Розкрийте сутність моделі двохешелонної лінії оборони. 

22. Проаналізуйте концепцію десоматизації М. Шура. 

23. Проаналізуйте теорію стресу Кенона та Г. Сельє. 

Обґрунтуйте доречність її використання щодо пояснення 

причин психосоматичних захворювань. 

24. Дайте визначення поняття «стрес». 

25. Розкрийте теорію відношень В.М. М’ясищева.  

26. Назвіть напрям психології, який розглядає психосоматичні 

порушення як набуті в процесі навчання, неправильної 

адаптації: 

27. Поясніть поняття «десоматизація», «ресоматизація». 

28. Розкрийте стратегії поведінки при стресі. 



29. Дайте визначення поняття «копінг-стратегія». 

30. Розкрийте типи і стратегії копінг-поведінки та стилів 

поведінки. 

31. Розкрийте алгоритм проведення діагностичної бесіди.  

32. Обґрунтуйте значення скарг та анамнезу в психосоматиці. 

33. Розкрийте значення соматичного симптому при 

психосоматичному захворюванні.  

34. Назвіть психологічні тести, що використовуються в 

психосоматичній практиці. Обґрунтуйте доцільність їх 

використання. 

35. Підберіть методи діагностики особистості з 

психосоматичним захворюванням. 

36. Використання Торонтської алекситимічної шкали в 

діагностиці психосоматичних захворювань.  

37. Використання проективних методик (тести Роршаха, 

Сонді, ТАТ, малюнкові проективні тести) для діагностики 

психосоматичних захворювань.  

38. Використання особистісних опитувальників для 

діагностики психосоматичних захворювань.  

39. Картина особистості при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

40. Розкрийте та обґрунтуйте варіанти психотерапії при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

41. Картина особистості при бронхіальній астмі (Наведіть 

приклади з книг, статей, кінофільмів). 

42. Зробіть вибір методів психотерапії при бронхіальній астмі. 

Обгрунтуйте свій вибір. 

43. Який внутрішній конфлікт є головним, 

внутрішньоособистісним конфліктом при гіпертонічній 

хворобі? 

44. Опишіть особливості особистості хворого при 

гіпертиреозі. 

45. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на 

гіпертиреоз 

46. Обґрунтуйте психосоматичні особливості хворого при 

нервовій анорексії.  

47. Опишіть особливості особистості хворого при булімії. 

48. Опишіть особливості особистості хворого при ожирінні. 

49. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на 

анорексію. 

50. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на 

булімію. 

51. Підберіть методи психотерапевтичної роботи з хворими на 

ожиріння (наведіть приклади з книг, статей, кінофільмів). 

52. Розкрийте особливості психосоматичних розладів та 

методи їх психотерапії у дитячому віці. 

53. Картина особистості при психосоматичних порушеннях 

органів дихання. 

54. Методи психотерапії, що застосуються при лікуванні 

психосоматичних захворювань органів дихання. 

55. Картина особистості при психосоматичному головному 

болі. 

56. Підберіть методи терапії при психосоматичному 




