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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-

модульної  системи  організації  навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які
повинен  опанувати  студент  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи
психосоматики»,  необхідне  методичне  забезпечення,  складові  та  технологію
оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Основи психосоматики» є складовою частиною дисциплін психологічного
циклу  нормативного  блоку.  Її  вивчення  передбачає  підвищення  професійної
компетентності психологів та сприяє ефективній самореалізації їх, як фахівців.

Мета курсу – ознайомлення студентів з базовими принципами теоріями,
поняттями  психосоматики;  розкриття  змісту,  причин,  механізмів,  проявів  та
наслідків  психосоматичних  захворювань;   формувати  у  майбутніх  психологів
навичок  діагностичної,  профілактичної  та  психологічної  допомоги
психосоматичним хворим. 

Завдання курсу:
 розкрити змісту базових теоретичних засад психосоматики;
 ознайомити  студентів  з аспектами  прояву  різних  психосоматичних

захворювань, чинниками та механізмами їх виникнення; 
 ознайомити з психологічними методами діагностики та психотерапії

психосоматичних хворих. 
Вивчення  лекційного  курсу  та  індивідуальної  навчально-дослідницької

роботи студентів спрямовано на засвоєнні таких знань: 
 основні поняття психосоматики; 
 концептуальні засади психосоматики; 
 чинники психосоматичних захворювань; 
 загальні характеристики прояву та динаміки різних психосоматичних

захворювань; 
 основи  діагностики,  профілактики  та  психологічної  допомоги

психосоматичним хворим.
Опанування  курсу  під  час  семінарських  занять  та  самостійної  роботи

студенти повинно сприяти формуванню низки практичних навичок: 
 здатність до виявлення психосоматичних захворювань та їх чинників;
 здатність до диференціації психосоматичних хвороб; 
 здатність до психодіагностики психосоматичних хворих; 
 здатність до психологічної допомоги психосоматичним хворим.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить 108 год., із них 18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. –
індивідуальна робота, 60 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль. 

Вивчення  спеціалістами  та  магістрами  навчальної  дисципліни  «Основи
психосоматики» завершується заліком.
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I. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 
3

Галузь знань:
0301 „Соціально-
політичні науки”

Нормативна

Модулів – 3
Спеціальність:
7.03010301 та

8.03010301 «Практична
психологія»

Рік підготовки

Змістових модулів – 3
5-й 5-й

Семестр
Загальна кількість 
годин –  108

9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента – 4

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:
«спеціаліст»  , «магістр»

18 год. 10 год.
Практичні, семінарські
18 год. 2 год.

Лабораторні
год.  год.
Самостійна робота

60 год. 96 год.
Індивідуальні завдання: 

6 год.
Вид контролю: 

залік залік
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин
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Змістовий модуль І. 
БАЗОВІ ЗАСАДИ ПСИХОСОМАТИКИ 

1. Загальна характеристика психосоматики 10 4 2 2 6
2. Моделі виникнення психосоматичних розладів 11 4 2 2 7

Разом: 25 10 4 4 2 13 2
Змістовий модуль ІІ. 

СУТНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ  
3. Психосоматичні порушення харчової поведінки та

захворювання шлунково-кишкового тракту 
11 4 2 2 7

4. Психосоматика органів дихання, серцево-
судинної та опоно рухової системи

11 4 2 2 7

5. Психосоматика ендокринної системи,
захворювань шкіри та онкології

11 4 2 2 7

6. Психосоматика гінекологічних захворюваннях та
функціональних сексуальних порушеннь

11 4 2 2 7

7. Психовегетативниий синдром, психосоматичні
аспекти дмпресії, інфекційних захворювань та

головного болю 

11 4 2 2 7

Разом: 59 22 10 10 2 35 2
Змістовий модуль ІІІ. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХОСОМАТИЧНИХ ХВОРИХ 
8. Діагностика психосоматичних захворювань 10 4 2 2 6
9. Психотерапія психосоматичних хворих 10 4 2 2 6

Разом: 24 10 4 4 2 12 2
Усього за навчальним планом 108 42 18 18 6 60 6
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ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

БАЗОВІ ЗАСАДИ ПСИХОСОМАТИКИ  

Лекція 1. Загальна характеристика психосоматики (2 години)
Психосоматика та  її  сутність.  Джерела  емоційно  обумовлених

(психосоматичних)  захворювань.  Внутрішня  картина  хвороби.  Типи
емоційного  відношення  хворих  до  своєї  хвороби.  Особистість  хворого.
Психогенез.  Нозогенії  (психогенні  реакції)  при  психосоматичних
захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній. 

Основні поняття теми: психосоматика, внутрішня картина хвороби,
психогенні реакції, нозогенії, психосоматичні захворювання.

Семінар 1. Загальна характеристика психосоматики (2 години).

Лекція 2. Моделі виникнення психосоматичних розладів (2 години)
Історія виникнення. Психосоматичні теорії і моделі.  Сучасні уявлення

про  психосоматичні  захворювання.  Конверсійна  теорія  З.Фрейда.  Модель
вегетативних  неврозів  та  векторна  теорія  Александера.  Модель  захисту
Мітчерлиха.  Психосоматика  як  результат:  порушення  об’єктних  стосунків,
втрати  об’єкта,  алекситимії,  дисфункція  сімейних  систем.  Его-психологія
Кохута.  Концепція  десоматизації  Шура.  Теорія  Морено.  Концепція  Амона.
Когнітивні теорії. Концепція ворожості. Теорія стреса Сальє.

Основні поняття теми: алекситимія, невроз, стрес.
Семінар 2. Моделі виникнення психосоматичних розладів (2 години)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
СУТНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

 
Лекція  3.  Психосоматичні  порушення  харчової  поведінки  та

захворювання шлунково-кишкового тракту (2 години)
Нервова  анорексія  і  булімія,  ожиріння.  Психосоматичні  особливості.

Виразка  шлунку  і  дванадцятипалої  кишки,  закріпи  та  емоційні  діарея,
„синдром подразненої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення
ковтання.  Особливості  особистості  з  захворюваннями шлунково-кишкового
тракту. 

Основні поняття теми: нервова анорексія, нервова булімія, ожиріння.
виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріпи, емоційна діарея, „синдром
подразненої кишки”, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання. 

Семінар  3.  Психосоматичні  порушення  харчової  поведінки  та
захворювання шлунково-кишкового тракту (2 години).
 

Лекція  4.  Психосоматика органів  дихання, серцево-судинної  та
опоно рухової системи (2 години).

Бронхіальна астма. Синдром гіпервентиляції. Картина особистості. 
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Есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, кардіофобічний невроз і
порушення  серцевого  ритму.  Картина  особистості  при  захворюваннях
серцево-судинної системи. 

Ревматичні  порушення  м’яких  тканин,  остеохондроз  і  ревматоїдний
артрит. Картина особистості при захворюваннях опорно-рухової системи. 

Основні поняття теми: бронхіальна астма, синдром гіпервентиляції,
есенціальна  гіпертонія,  ішемічна  хвороба  серця,  кардіофобічний  невроз,
порушення  серцевого  ритму,  ревматичні  порушення  м’яких  тканин,
остеохондроз, ревматоїдний артрит.

Семінар  4.  Психосоматика органів  дихання, серцево-судинної  та
опоно рухової системи (2 години).

Лекція 5. Психосоматика ендокринної системи, захворювань шкіри
та онкології (2 години)

Хвороби  ендокринної  системі  їх  характеристики,  прояви,  чинники  та
механізми:  гіпотиреоз,  гіпертиреоз,  цукровий  діабет.  Картина  особистості.
Психосоматичні  аспекти  захворювань  шкіри  та  особливості  особистості
хворого.  Особливості  психосоматичних  порушень  при  онкологічних
захворюваннях.

Основні  поняття  теми:.гіпотиреоз,  гіпертиреоз,  цукровий  діабет,
онкологічні захворювання. 

Семінар 5. Психосоматика ендокринної системи, захворювань шкіри
та онкології (2 години)

Лекція  6.  Психосоматика гінекологічних  захворюваннях  та
функціональних сексуальних порушеннь (2 години).

Порушення менструального циклу, безпліддя та психосоматичні аспекти
гетерологічного  і  екстракорпорального  запліднення.  Предменструальний
синдром.  Психосоматичні  захворювання,  пов’язані  з  репродуктивною
функцією жінки. Онкологія молочної залози та матки. Картина особистості
при психосоматичних гінекологічних порушеннях. Картина особистості при
функціональних сексуальних порушеннях.

Основні  поняття  теми:  безпліддя,  аменорея,  предменструальний
синдром, онкологія молочної залози та матки. 

Семінар  6.  Психосоматика гінекологічних  захворюваннях  та
функціональних сексуальних порушеннь (2 години).

Лекція  7.  Психовегетативниий  синдром,  психосоматичні  аспекти
дмпресії, інфекційних захворювань та головного болю (2 години).

Картина особистості при психовегетативних синдромах. Психосоматичні
аспекти  депресивних  розладів та  особливості  особистості  хворого.
Психосоматичні  аспекти  інфекційних  захворювань:  простуда,  простий
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герпес, ангіна, туберкульоз. Головний біль напруги та мігрень. Особистості
особливості при головному болі.

Основні поняття теми: депресивний розлад, застуда, простий герпес,
ангіна, туберкульоз, головний біль напруги, мігрень. 

Семінар 7.  Психовегетативниий синдром, психосоматичні аспекти
дмпресії, інфекційних захворювань та головного болю (2 години).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХОСОМАТИЧНИХ ХВОРИХ

Лекція 8. Діагностика психосоматичних захворювань (2 години).
Основні  підходи  та  принципи  психологічної  діагностики

психосоматичних  хворих.  Методи  діагностики:  структуроване  інтерв’ю
(бесіда),  психологічне  тестування  (опитувальники).  Анамнез  в
психосоматиці.  Психодіагностичні  методики:  Торонтська  алекситимічна
шкала; Опитувальник Бека; САН; Спілберга-Ханіна; Опитувальник Сердюка
для  вивчення самооцінки соціальної  значимості хвороби;  Методика
незакінчених речень  Сакса - Сіднея,  модифікована для психосоматичних
хворих та інші.

Основні поняття теми: бесіда, анамнез, опитування, методика.
Семінар 8. Діагностика психосоматичних захворювань (2 години).

Лекція 9. Психотерапія психосоматичних хворих (2 години).
Загальні питання  терапії психосоматичних пацієнтів.  Особливості

психотерапії  при  певних  психосоматичних  захворюваннях.  Сугестивна
психотерапія.  Методи  і  техніка гіпнотизування Самонавіювання.
Психосинтез.  Терапія,  сфокусована на  вирішенні.  Позитивна  психотерапія.
Гештальт-терапія. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Символдрама (метод
кататимного переживання  образів).  Транзактний аналізкі.  Арт-терапія.
Тонатотерапія.  Креативна візуалізація.  Психодрама.  Танцювально-рухова
терапія.  Тілесно-орієнтована  психотерапія.  Сімейна псіхотерапія.НЛП.
Специфіка психотерапії дітей з психосоматичними захворюваннями.

Основні поняття теми: 
Семінар 9. Психотерапія психосоматичних хворих (2 години).
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи психосоматики»
Разом: 108 год., лекції – 18 год., практичні заняття – 18 год., індивідуальна робота – 6 год., 

самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год.
Модулі Модуль І Модуль ІІ МодульІІІ

Назва
модуля

БАЗОВІ ЗАСАДИ
ПСИХОСОМАТИКИ

СУТНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ  
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ПСИХОСОМАТИЧНИХ
ХВОРИХ

Кількість балів
за модуль

49 балів 90 балів 49 балів

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Бали 10+2 10+2 10+2 10+1 10+2
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Самостійна
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів
5 балів

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна
робота 1
25 (балів)

Модульна контрольна робота 2
25 (балів)

Модульна контрольна робота 3
25 (балів)
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V. ПЛАНИ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

БАЗОВІ ЗАСАДИ ПСИХОСОМАТИКИ

Практичне заняття 1.
Тема. Загальна характеристика психосоматики (2 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність психосоматики та міжгалузеві зв’язки. 
2. Предмет та завдання психосоматики.
3. Принципи та методи  психосоматики.
4. Особистість хворого та внутрішня картина хвороби. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. – М.: Эксмо, 2002.

2. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.
3. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:

Специальная литература, 1996. – 454 с.
4. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. – М.:

Медицина, 1977.
5. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной

на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.
6. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.

– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
7. Николаева  В.В.  Влияние  хронической  болезни  на  психику. –  М.:  МГУ,

1987.
8. Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и

соматических заболеваниях. – М., 1995.

Практичне заняття 2.
Тема 2. Моделі виникнення психосоматичних розладів (2 години)

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Становлення галузі психосоматика: історичний аспект.
2. Чинники виникнення психосоматичних хвороб.
3. Психосоматичні теорії і моделі. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. – М.: Эксмо, 2002.
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2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.
– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

3. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной
на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.

4. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:
Специальная литература, 1996. – 454 с.

5. Алекситимия  и  методы  ее  определения  при  пограничных
психосоматических  расстройствах  /  Д.Б.  Ересько,  Г.С.  Исурина,  Е.В.
Койдановская и др. // Метод. пособие. – СПб., 1994.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
СУТНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

 
Практичне заняття 3.

Тема.  Психосоматичні  порушення  харчової  поведінки  та
захворювання шлунково-кишкового тракту (2 години)

І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Психосоматика  порушення  харчової  поведінки:  види,
симптоми, чинники, характер протікання, особистість хворого. 

2. Психосоматика  захворювань  шлунково-кишкового  тракту:
види,  симптоми,  чинники,  характер  протікання,  особистість
хворого.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. – М.: Эксмо, 2002.

2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.
– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

3. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной
на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.

4. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:
Специальная литература, 1996. – 454 с.

5. Беюл Е.А., Оленева В.А., Шатерников В.А. Ожирение. – М.: Медицина,
1986.

6. Вейн А.М.,  Молдовану И.В. Нейрогенная гипервентиляция.  – Кишинев,
1988.

7. Гинзбург М.М.,  Козупица Г.С.,  Котельников Г.П. Ожирение как болезнь
образа жизни. Современные аспекты профилактики и лечения. – Самара:
Изд-во Сам. ГУ, 1997.

8. Губачев  Ю.М.,  Жузжанов  О.Т.,  Симаненков  В.И.  Психосоматические
аспекты язвенной болезни. – Алма-Ата, 1990.
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9. Ивашкин В.Т. Синдром раздраженной кишки. Практическое руководство
для врачей. – М., РГА, 1999.

 Практичне заняття 4.
Тема.  Психосоматика органів дихання, серцево-судинної  та опоно

рухової системи (2 години).
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Психосоматика  органів  дихання:  види,  симптоми,  чинники,
характер протікання, особистість хворого. 

2. Психосоматика  органів  дихання:  види,  симптоми,  чинники,
характер протікання, особистість хворого.

3. Психосоматика  опорно-рухової  сфери:  види,  симптоми,
чинники, характер протікання, особистість хворого. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література

1. Александер  Ф.  Психосоматическая  медицина.
Принципы и практическое применение. – М.: Эксмо, 2002.

2. Березин  Ф.Б.,  Куликова  Е.М.,  Шаталов  Н.Н.,  Чарова
Н.А. Психосоматические соотношения при бронхиальной астме // Журн.
невропатол. и психиатр. – 1997. – №4. – С. 35-38.

3. Дзеружинская  Н.А.  Коморбидные  психические
расстройства у пожилых пациентов кардиологической практики : Дисс.
докт. мед. наук. – К., 2003.

4. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского
возраста. – СПб: Специальная литература, 1996. – 454 с.

5. Лотоцкий  А.Ю.  Значение  микросоциальных  и
личностных  факторов  в  патогенезе  бронхиальной  астрмы  и  роль
психотерапии  у  этих  больных:  Автореферат  дисс.  канд.  мед.  наук.  –
СПб., 1994.

6. Любан-Плоцца  Б.,  Пельдингер  В.,  Крегер  Ф.
Психосоматический больной на приеме у врача /  Пер. с нем. – С-Пб.,
1996. – 256 с.

7. Малкина-Пых  И.Г.  Психосоматика:  Справочник
практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

8. Семенова  Н.Д.  Телесно-ориентированные  методы  в
психотерапии больных бронхиальной астмой // Соц. и клин. психиатрия.
– 1995. – №2. – С. 85-89.

9. Смулевич А.Б.  Психическая  патология  и  ишемическая
болезнь  сердца  (к  проблеме  нозогений).  Психические  расстройства  и
сердечно-сосудистая  патология.  /  Под  ред.  А.Б.Смулевича  и
А.Л.Сыркина. – М., 1994. – С.2-19.
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10. Федосеев  Г.Б.  Бронхиальная  астма.  –  СПб.:  Мед.
информ. агентство, 1996.

Практичне заняття 5.
Тема5. Психосоматика ендокринної системи, захворювань шкіри та

онкології (2 години)
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Психосоматика  ендокринної  системи:  види,  симптоми,
чинники, характер протікання, особистість хворого. 

2. Психосоматика захворювань шкіри: види, симптоми, чинники,
характер протікання, особистість хворого. 

3. Психосоматика  в  онкології:  види,  симптоми,  чинники,
характер протікання, особистість хворого.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. – М.: Эксмо, 2002.

2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: кратк.
учебн. / Пер. с нем. Г.А.Обухова, А.В.Брунека; Предисл. В.Г.Остроглазова.
– М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.

3. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.
4. Гарбузов  В.И.  Концепция  инстинктов  и  психосоматическая  патология.

(Наднозологическая  диагностика  и  терапия  психосоматических
заболеваний и неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999.

5. Елецкий  В.Ю.  Пограничные  психические  расстройства  у  больных  с
псориазом  и  нейродермитом  (клинико-терапевтические  аспекты):  Дисс.
канд. мед. наук. – М.,1986.

6. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:
Специальная литература, 1996. – 454 с.

7. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб.: Питер, 2000.
8. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной

на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.
9. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.

– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
10.Проблемы  медицинской  психологии  в  онкологии  и  психосоматической

медицине / Под общ.ред. Биктимирова Т.З., Модникова О.П. – Ульяновск,
1998.

11.Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. – СПб.: Питер, 2001.

Практичне заняття 6.
Тема6.  Психосоматика гінекологічних  захворюваннях  та

функціональних сексуальних порушеннь (2 години).
І. Теоретична частина.
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Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Психосоматика  гінекологічних  захворювань:  види,  симптоми,

чинники, характер протікання, особистість хворого. 
2. Психосоматика  функціональних  сексуальних  порушень:  види,

симптоми, чинники, характер протікання, особистість хворого.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Александер  Ф.  Психосоматическая  медицина.

Принципы и практическое применение. – М.: Эксмо, 2002.
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая

медицина: кратк. учебн. / Пер. с нем. Г.А.Обухова, А.В.Брунека; Предисл.
В.Г.Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.

3. Любан-Плоцца  Б.,  Пельдингер  В.,  Крегер  Ф.
Психосоматический больной на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996.
– 256 с.

4. Малкина-Пых  И.Г.  Психосоматика:  Справочник
практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

Практичне заняття 7.
Тема.  Психовегетативниий  синдром,  психосоматичні  аспекти

дипресії, інфекційних захворювань та головного болю (2 години).
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Психовегетативний  синдром:  симптоми,  чинники,  характер
протікання, особистість хворого. 

2. Психосоматичні  аспекти депресії:  симптоми,  чинники, характер
протікання, особистість хворого.

3. Психосоматика  інфекційних  захворювань:  види,  симптоми,
чинники, характер протікання, особистість хворого. 

4. Психосоматика  головного  болю:  види,  симптоми,  чинники,
характер протікання, особистість хворого. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література

1. Малкина-Пых  И.Г.  Психосоматика:  Справочник
практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

2. Любан-Плоцца  Б.,  Пельдингер  В.,  Крегер  Ф.
Психосоматический больной на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996.
– 256 с.

3. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского
возраста. – СПб: Специальная литература, 1996. – 454 с.

4. Александер  Ф.  Психосоматическая  медицина.
Принципы и практическое применение. – М.: 
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5. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая
медицина: кратк. учебн. / Пер. с нем. Г.А.Обухова, А.В.Брунека; Предисл.
В.Г.Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.

6. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. –
СПб.: Питер, 2000.

7. Карвасарский Б.Д. Неврозы. Руководство для врачей. –
М.: Медицина, 1990.

8. Кемпиньски  А.  Человек  и  невроз.  Психопатология  и
психотерапия неврозов. - М., 1997.

9. Ташлыков  В.А.  Психологическая  защита  у  больных
неврозами и психосоматическими расстройствами: Пособие для врачей. –
СПб., 1992.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХОСОМАТИЧНИХ ХВОРИХ

Практичне заняття 8.
Тема. Діагностика психосоматичних захворювань (2 години)
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Стратегії поведінки при стресі. Копінг-поведінка, типи і стратегії.
Стилі поведінки. 

2. Діагностична  бесіда.  Алгоритм  проведення.  Значення  скарг  та
анамнезу в психосоматиці.

3. Психологічні тести в психосоматичній практиці.
4. Специфіка діагностики психосоматичних захворювань у дітей. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література

1. Айві  А.  Цілеспрямоване  інтерв’ювання  і  консультування.  –  К.:  Сфера,
1998.

2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение. – М.: Эксмо, 2002.

3. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.
4. Гарбузов  В.И.  Концепция  инстинктов  и  психосоматическая  патология.

(Наднозологическая  диагностика  и  терапия  психосоматических
заболеваний и неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999.

5. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л.: Медицина, 1988.
6. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб.: Питер, 2000.
7. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. – М.:

Медицина, 1977.
8. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной

на приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.
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9. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.
– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

10.Николаева  В.В.  Влияние  хронической  болезни  на  психику. –  М.:  МГУ,
1987.

11.Психосоматика:  Взаимосвязь  психики  и  здоровья.  Хрестоматия  /  Сост.
Сельченок К.В. – Минск, 1999

Практичне заняття 9.
Тема. Психотерапія психосоматичних хворих (2 години).
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність та принципи психотерапії психосоматичних хвороб.
2. Психотерапевтичні  напрями  та  їх  ефективність  у  подоланні

різних психосоматичних хвороб.
3. Психотерапія дітей з психосоматичними захворюваннями.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое

применение. – М.: Эксмо, 2002.
2. Б.Д. Карвасарский (общая редакция) Психотерапевтическая энциклопедия

– СПб.: Изд. “Питер”, 1999. – 752 с.
3. Бернс Д. Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений. – М.: Вече,

1995.
4. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.
5. Гарбузов  В.И.  Концепция  инстинктов  и  психосоматическая  патология.

(Наднозологическая  диагностика  и  терапия  психосоматических
заболеваний и неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999.

6. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л.: Медицина, 1988.
7. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:

Специальная литература, 1996. – 454 с.
8. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания. – М.:

Медицина, 1977.
9. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога.

– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
10.Обухов  Я.Л.  Глубинно-психологический  подход  в  психотерапии

психосоматических заболеваний. – М., 1997. 
11.Пезешкиан Н. Психосоматическая медицина и позитивная психотерапия. –

М., 1996.
12.Психосоматика:  Взаимосвязь  психики  и  здоровья.  Хрестоматия  /  Сост.

Сельченок К.В. – Минск, 1999.
13.Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. – СПб.: Питер, 2001.
14.Семенова Н.Д. Телесно-ориентированные методы в психотерапии больных

бронхиальной астмой // Соц. и клин. психиатрия. – 1995. – №2. – С. 85-89.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

БАЗОВІ ЗАСАДИ ПСИХОСОМАТИКИ

Тема 1. Загальна характеристика психосоматики (6 години)
1. Складіть словник базових понять психосоматики 10-15 визначень.

Вкажіть авторів та джерела. 
2. Зобразіть  схематично  взаємозв’язок  психосоматики  з  іншими

науками та галузями психології. Обгрунтуйте думку. 
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 2. Моделі виникнення психосоматичних розладів (7 години)
1. Визначте  дві  основні,  на  вашу  думку, концепції  психосоматичних

розладів. Обгрунтуйте думку.
2. Створіть  схему  чинників  психосоматичних  захворювань.

Обгрунтуйте думку.
3. Визначте  основні  особистісні  характеристики  психосоматичний

хворих. Обгрунтуйте думку.
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
СУТНІСТЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ 

 
Тема  3.  Психосоматичні  порушення  харчової  поведінки  та

захворювання шлунково-кишкового тракту (7 години)
1. Доповніть словник з психосоматики основними поняттями теми.
2. Охарактеризуйте особистість хворих із одним з видів порушень

харчової  поведінки  та  захворювання  шлунково-кшкового  тракту  (два
портрети). Знайдіть спільне та відмінне. Обгрунтуйте думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 4. Психосоматика органів дихання, серцево-судинної та опоно
рухової системи (7 години).

1. Доповніть словник з психосоматики основними поняттями теми.
2. Охарактеризуйте  особистість  хворих  із  одним  з  видів  порушень

органів дихання, серцево-судиної ситеми, опорнао рухового апарату
(три портрети). Знайдіть спільне та відмінне. Обгрунтуйте думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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Тема 5.  Психосоматика ендокринної системи, захворювань шкіри
та онкології (7 години)

1. Доповніть словник з психосоматики основними поняттями теми.
2. Охарактеризуйте  особистість  хворих  з  одним  з  видів  порушень

ендокринної  системи,  захворювання  шкіри,  онкології  (три
портрети). Знайдіть спільне та відмінне. Обгрунтуйте думку.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема  6.  Психосоматика гінекологічних  захворюваннях  та
функціональних сексуальних порушеннь (7 години).

1. Доповніть словни з психосоматики основними поняттями теми.
2. Охарактеризуйте  чинники,  прояви  та  наслідки  гінекологічних

захворювань  та  функціональних  сексуальних  порушень.  Створіть
таблицю. 

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема  7.  Психовегетативниий  синдром,  психосоматичні  аспекти
дмпресії, інфекційних захворювань та головного болю (7 години).

1. Доповніть словни з психосоматики основними поняттями теми.
2. Охарактеризуйте  чинники,  прояви  та  наслідки психовегетативного

синдрому,  психосоматичних  аспектів  дипресії,  інфекційних
захворювань та головного болю. Створіть таблицю.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПСИХОСОМАТИЧНИХ ХВОРИХ

Тема 8. Діагностика психосоматичних захворювань (6 години)
1. Підберіть  методики  для  вивчення  психосоматичних  розладів  в

дитячому віці. Обгрунтуйте думку.
2. Підберіть  комплекс  методик  для  діагностики  певного

психосоматичного розладу у дорослого. Обргунтуйте думку.
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 9. Психотерапія психосоматичних хворих (6 години).
Підберіть  відповідно всіх  психосоматичних розладів найефективніші,

на вашу думку, засоби психотерапевтичного впливу. Представте це в таблиці
за  такою  схемою:  психосоматичний  розлад,  що  потребує  психологічної
корекції, методи (техніки принципи).
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Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Основи  психосоматики»

оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено
принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення
кількості підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної  карти (п.  ІV),  де
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного (модульного) контролю
№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій 9
2. Відвідування семінарських занять 9
3. Робота на семінарському занятті 50
4. Модульні контрольні роботи (1, 2,3) 75
5. Самостійна робота 45

Коефіцієнт = 1,88 188 = 100
Підсумковий рейтинговий бал 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  спеціалістів  та
магістрантів застосовуються такі методи

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,
фронтальне опитування.

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
конспект.

 Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої
знання, самоаналіз.
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Таблиця 8.2
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS з національною системою

оцінювання в Україні 
Оцінка

за
шкалою
ЕСТS 

Значення оцінки
За

національною
системою

Оцінка за
шкалою

університету

А ВІДМІННО – відмінний
рівень знань (умінь) в межах

обов’язкового матеріалу з
можливими незначними

недоліками

зараховано

90-100

В ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо
високий рівень знань (умінь)

в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих

грубих помилок

82-89

С ДОБРЕ – в цілому добрий
рівень знань (умінь) з
незначною кількістю

помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній
рівень знань (умінь) із

значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого
навчання або професійної

діяльності

69-74

Е ДОСТАТНЬО - мінімально
можливий допустимий рівень

знань (умінь)

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з
можливістю повторного

складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю

повторного перескладання за
умови належного

самостійного доопрацювання незараховано

35-59

F НЕЗАДОВІЛЬНО з
обов’язковим повторним

вивченням курсу – досить
низький рівень знань(умінь),

що вимагає повторного
вивчення дисципліни

1-34
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Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом  під  час  виконання
самостійної залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 друковані  тестові і  контрольні завдань  для  тематичного

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.
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ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:
1. Александер  Ф.  Психосоматическая  медицина.  Принципы  и  практическое

применение. – М.: Эксмо, 2002.
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: кратк. учебн.

/  Пер.  с  нем.  Г.А.Обухова,  А.В.Брунека;  Предисл.  В.Г.Остроглазова.  –  М.:
ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999.

3. Волков В.Т. Личность пациента и болезнь. – Томск, 1995.
4. Исаев  Д.Н.  Психосоматическая  медицина  детского  возраста.  –  СПб:

Специальная литература, 1996. – 454 с.
5. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. – СПб.: Питер, 2000.
6. Любан-Плоцца Б.,  Пельдингер В.,  Крегер Ф. Психосоматический больной на

приеме у врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с.
7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.:

Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
8. Менделевич  В.Д.,  Соловьева  С.Л.  Неврозология  и  психосоматическая

медицина. – М.: Медпресс-информ., 2002.
9. Психосоматика:  Взаимосвязь  психики  и  здоровья.  Хрестоматия  /  Сост.

Сельченок К.В. – Минск, 1999.

Додаткова:.
1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. – К.: Сфера, 1998.
2. Алекситимия и методы ее определения при пограничных психосоматических

расстройствах / Д.Б. Ересько, Г.С. Исурина, Е.В. Койдановская и др. // Метод.
пособие. – СПб., 1994.

3. Б.Д.  Карвасарский  (общая  редакция)  Психотерапевтическая  энциклопедия  –
СПб.: Изд. “Питер”, 1999. – 752 с.

4. Березин Ф.Б., Куликова Е.М., Шаталов Н.Н., Чарова Н.А. Психосоматические
соотношения при бронхиальной астме // Журн. невропатол. и психиатр. – 1997.
– №4. – С. 35-38.

5. Бернс Д. Хорошее самочувствие. Новая терапия настроений. – М.: Вече, 1995.
6. Беюл Е.А., Оленева В.А., Шатерников В.А. Ожирение. – М.: Медицина, 1986.
7. Вейн А.М., Молдовану И.В. Нейрогенная гипервентиляция. – Кишинев, 1988.
8. Гарбузов  В.И.  Концепция  инстинктов  и  психосоматическая  патология.

(Наднозологическая диагностика и терапия психосоматических заболеваний и
неврозов). – СПб.: «СОТИС», 1999.

9. Гинзбург М.М., Козупица Г.С., Котельников Г.П. Ожирение как болезнь образа
жизни. Современные аспекты профилактики и лечения. – Самара: Изд-во Сам.
ГУ, 1997.

10.Губачев Ю.М., Жузжанов О.Т., Симаненков В.И. Психосоматические аспекты
язвенной болезни. – Алма-Ата, 1990.

11.Губачев  Ю.М.,  Стабровский  Е.М.  Клинико-физиологические  основы
психосоматических взаимоотношений. – Л.: Медицина, 1981.
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12.Дзеружинская  Н.А.  Коморбидные  психические  расстройства  у  пожилых
пациентов кардиологической практики : Дисс. докт. мед. наук. – К., 2003.

13.Елецкий В.Ю. Пограничные психические расстройства у больных с псориазом
и нейродермитом (клинико-терапевтические аспекты): Дисс. канд. мед. наук. –
М.,1986.

14.Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л.: Медицина, 1988.
15.Ивашкин В.Т. Синдром раздраженной кишки. Практическое руководство для

врачей. – М., РГА, 1999.
16.Лотоцкий  А.Ю.  Значение  микросоциальных  и  личностных  факторов  в

патогенезе  бронхиальной  астрмы  и  роль  психотерапии  у  этих  больных:
Автореферат дисс. канд. мед. наук. – СПб., 1994.

17.Лурия  Р.А.  Внутренняя  картина  болезни  и  иатрогенные  заболевания.  –  М.:
Медицина, 1977.

18.Методы  современной  психотерапии.  Учебное  пособие  /  Сост.  Кроль  Л.М.,
Пуртова Е.А. – М.: Класс, 2001.

19.Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – М.: МГУ, 1987.
20.Николаева  В.В.  Особенности  личности  при  пограничных  расстройствах  и

соматических заболеваниях. – М., 1995.
21.Обухов  Я.Л.  Глубинно-психологический  подход  в  психотерапии

психосоматических заболеваний. – М., 1997. 
22.Пезешкиан Н. Психосоматическая медицина и позитивная психотерапия. – М.,

1996.
23.Проблемы  медицинской  психологии  в  онкологии  и  психосоматической

медицине / Под общ.ред. Биктимирова Т.З., Модникова О.П. – Ульяновск, 1998.
24.Провоторов  В.М.,  Кравченко  А.Я.,  Будневский  А.В.,  Грекова  Т.И.

Традиционные факторы риска ИБС в контексте проблемы алекситимии // Рос.
мед. журнал. – 1998. - №6. – С.45-47.

25.Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. – СПб.: Питер, 2001.
26.Семенова  Н.Д.  Телесно-ориентированные  методы  в  психотерапии  больных

бронхиальной астмой // Соц. и клин. психиатрия. – 1995. – №2. – С. 85-89.
27.Смулевич  А.Б.  Психическая  патология  и  ишемическая  болезнь  сердца  (к

проблеме  нозогений).  Психические  расстройства  и  сердечно-сосудистая
патология. / Под ред. А.Б.Смулевича и А.Л.Сыркина. – М., 1994. – С.2-19.

28.Ташлыков  В.А.  Психологическая  защита  у  больных  неврозами  и
психосоматическими расстройствами: Пособие для врачей. – СПб., 1992.

29.Телесность  человека:  междисциплинарные  исследования  /  Отв.  Николаева
В.В., Тищенко П.Д. М.,1993.

30.Федосеев Г.Б. Бронхиальная астма. – СПб.: Мед. информ. агентство, 1996.
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