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1. Вступ 
 

 

Психосоматичні розлади складають значну частину «хвороб цивілізації» і 

впродовж останнього століття були об'єктом інтенсивних досліджень в рамках так 

званої психосоматичної медицини, зважаючи на зростаючу роль їх в загальній 

захворюваності населення.  

Лікарі рідко звертаються по допомогу до психологів, коли вони лікують 

«психосоматичних» хворих. Консультативна допомога є «бідним родичем» в 

більшості психіатричних відділень. Одна з причин цього полягає у тому, що 

вимоги психосоматичного підходу йдуть врозріз з тим шляхом, яким лікарі 

традиційно вважають за краще йти – шляхом інтерпретації симптомів як прояву 

порушень в різних органах. Якщо істинна проблема полягає у функціонуванні 

всієї особистості, традиційні медичні процедури перестають давати ефект. 

Звичним «рішенням» в такий момент стає пошук психологічного пояснення. Така 

послідовність подій часто переконує хворих у тому, що «психологічне» негідне 

серйозної уваги. 

Ця тенденція діагностики шляхом виключення приводить професіоналів до 

етикетування симптомів як психосоматичних, якщо вони не знають їх причини. 

Дана програма складається з переліку тем та змісту практичних та 

семінарських занять, списку літератури і контрольних питань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вплив психологічних 

чинників на виникнення і перебіг соматичних (тілесних) захворювань. 

Міждисциплінарні зв’язки. Для успішного оволодіння даним курсом 

студентам необхідні знання з таких навчальних дисциплін, як: «Загальна 

психологія», «Медична психологія», «Патопсихологія», «Психотерапія» та ін. 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів адекватні 

сучасному рівню знань уявлення про психосоматику. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
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- оволодіння навичками вчасного та ефективного виявлення та 

розпізнання психосоматичних порушень; 

- оволодіння навичками ефективної діагностики з метою кращої 

диференціації природи психосоматичного порушення для його усунення;  

- оволодіння методами корекції психосоматичних захворювань та 

профілактики їх проявів у майбутньому. 

Основні знання і вміння, якими повинен володіти студент після засвоєння 

програми. 
Студент повинен знати: 

✓ основні поняття психосоматики та концепції психосоматичних захворювань 

в сучасній медичній та психологічній науці 

✓ роль психогенних чинників у хворобах різних органів і систем; 

✓ неврозоподібні розлади в картині соматичних захворювань; 

✓ поняття внутрішньої картини хвороби та закономірності її формування;  

✓ загальні питання психотерапії психосоматичних хворих. 

Студент повинен вміти: 

✓ використовувати психодіагностичні опитувальники при 

диференціальній діагностиці психосоматичних захворювань; 

✓ застосовувати проективні методики при психодіагностиці 

психосоматичних хворих; 

✓ застосовувати основні методи та загальні техніки психотерапії 

психосоматичних хворих. 

Розділи програми: основні поняття психосоматики та концепції 

психосоматичних захворювань в сучасній медичній та психологічній науці, 

Емоційні фактори при хворобах органів дихання та серцево-судинної системи, 

психосоматика харчової поведінки та шлунково-кишкових захворювань, 

психосоматичні фактори при шкірних захворюваннях та хворобах ендокринної 

системи та опорно-рухового апарату, психосоматика гінекологічних захворювань 

та функціональних сексуальних розладів, психосоматичні аспекти онкологічних 

та інфекційних захворювань. психосоматичний головний біль, загальні питання 

психотерапії психосоматичних хворих, внутрішня картина хвороби, психогенні  
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реакції при соматичних захворюваннях, основні засади психотерапії 

психосоматичних хворих методами гештальт-терапії, позитивної та когнітивно-

поведінкової психотерапії,  методи трансактного аналізу, арт-терапії, креативної 

візуалізації та психодрами у психотерапії психосоматичних захворювань, 

психотерапія психосоматичних хворих у концепції тілесно-орієнтованої, сімейної 

психотерапії та НЛП, загальні техніки психотерапії при психосоматичних 

захворюваннях, особливості використання методів психодіагностики при 

диференціальній діагностиці психосоматичних захворювань, застосування 

проективних методик при психодіагностиці психосоматичних хворих. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Основні поняття психосоматики та концепції психосоматичних захворювань 

в сучасній медичній та психологічній науці. Загальні поняття психосоматики. 

Головні напрями зарубіжної та вітчизняної психосоматики. Стрес в генезі 

психосоматозів. Концепція алекситимії. Психосоматична особистість та її 

особливості.  

 
Емоційні фактори при хворобах органів дихання та серцево-судинної 

системи. Бронхіальна астма та її психосоматичні аспекти. Гіпертонічна хвороба. 

Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарду. Кардіофобічний невроз. Порушення 

серцевого ритму.  

 

Психосоматика харчової поведінки та шлунково-кишкових захворювань. 

Психосоматичні чинники ожиріння, нервової анорексії, булімії. Порушення 

ковтання. Виразка шлунку та дванадцятипалої кишки. Закрепи. Емоційна діарея. 

Виразковий коліт.  

 

Психосоматичні фактори при шкірних захворюваннях та хворобах 

ендокринної системи та опорно-рухового апарату.  Кропив’янка. Шкірне 
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свербіння. Атопічний нейродерміт. Псоріаз. Картина особистості при шкірних 

захворюваннях. Гіпо- і гіпертиреоз. Цукровий діабет. Ревматичні ураження 

м’яких тканин. Остеохондроз. Ревматоїдний артрит. 

 

Психосоматика гінекологічних захворювань та функціональних сексуальних 

розладів. Рак молочної залози. Первинна, вторинна аменорея. Дисменорея та 

перед менструальний синдром. Менархе і клімакс. Психосоматична стерильність. 

Психосоматика спонтанного аборту та передчасних пологів. Хибна вагітність. 

Функціональні сексуальні розлади. 

Психосоматичні аспекти онкологічних та інфекційних захворювань. 

Психосоматичний головний біль. Психосоматичні аспекти онкологічних 

захворювань. Простуди. Простий герпес. Ангіна. Туберкульоз. Головний біль 

напруги. Мігрень. 

 

Загальні питання психотерапії психосоматичних хворих. Основні джерела 

психосоматичних порушень. Внутрішній конфлікт. Мотивація. Навіювання. 

Фізичне втілення слова. Ідентифікація. Самопокарання. Травматичний досвід 

минулого. Задачі психотерапевта та особливості консультування 

психосоматичних хворих. 

 

Внутрішня картина хвороби. Психогенні  реакції при соматичних 

захворюваннях. Поняття і структура внутрішньої картини хвороби (ВКХ). Типи 

ставлення до хвороби. Психологічний захист у формуванні ВКХ. Типи значення 

та вторинна вигода хвороби для психосоматичного хворого. Соматогенний та 

психогенний впливи соматичного захворювання на психіку людини. Стратегії 

протистояння особистості хворобі при хронічному соматичному захворюванні. 

 

Основні засади психотерапії психосоматичних хворих методами гештальт-

терапії, позитивної та когнітивно-поведінкової психотерапії. Основні засади 

позитивної психотерапії при психосоматичних порушеннях. Модель позитивної 
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психотерапії. Мета терапевтичної роботи і принципи гештальт-терапії 

психосоматичних захворювань. Гештальт-терапевтична концепція 

психосоматичних порушень. Процедури гештальт-терапії. Когнітивно-

поведінкове тлумачення психосоматичної патології. Показання до поведінково-

когнітивної терапії з боку видів психосоматичних порушень. 

 

Методи трансактного аналізу, арт-терапії, креативної візуалізації та 

психодрами у психотерапії психосоматичних захворювань. Модель его-станів 

в трансактному аналізі.  Ігри людей, що страждають від  психосоматичних 

розладів, та виграші від них. Задачі арт-терапевта в психосоматичній клініці. 

Переваги і недоліки арт-терапевтичної техніки при роботі з психосоматичними 

хворими. Практичні задачі психолога в ході психокорегувальної роботи методом 

креативної візуалізації з пацієнтами, страждаючими психосоматичними 

розладами. Принципи та елементи креативної візуалізації. Основні компоненти 

психодрами та їх застосування при психосоматичних захворюваннях.  

 

Психотерапія психосоматичних хворих у концепції тілесно-орієнтованої, 

сімейної психотерапії та НЛП. Психосоматичний розлад в концепції тілесно-

орієнтованої терапії. Методи роботи в тілесно-орієнтованій психотерапії з 

психосоматичними захворюваннями. Концепція психосоматичного хворого у 

сімейні психотерапії. Концепція сімейної психосоматики. Здоров'я і хвороба з 

погляду НЛП. Принципи нейрон-лінгвістичного програмування. Розуміння 

симптомоутворення в НЛП. Процес  ре-імпринтінгу та шестикроковий процес 

рефреймінгу. 

 

Загальні техніки психотерапії при психосоматичних захворюваннях. Головні 

мішені коректувальних програм при психосоматичних розладах. П'ять основних 

областей причин і значень хвороби. Основні задачі психотерапії психосоматичних 

розладів. Техніки, що можуть бути використані при роботі в будь-яких напрямках 

психотерапії з психосоматичними хворими.  
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Особливості використання методів психодіагностики при диференціальній 

діагностиці психосоматичних захворювань. Принципи підбору комплексу 

тестових методик для дослідження психосоматичних пацієнтів. Особливості 

психодіагностичної бесіди при роботі з психосоматичними хворими. 

Психодіагностичні опитувальники у психосоматичній практиці. 

 

Застосування проективних методик при психодіагностиці психосоматичних 

хворих. Малюнкові проективні тести у дослідженні взаємозв'язку психічних і 

тілесних проявів психосоматичного хворого. Особливості інформативності та 

достовірності даних у виявленні дисфункцій людини. 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

- головні напрями зарубіжної та вітчизняної психосоматики; 

- основні психосоматичні захворювання; 

- основи психотерапії при психосоматичних та соматопсихічних порушеннях; 

- психодіагностика психосоматики. 

4. Критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання 

Формою підсумкового контролю з навчальної диципліни «Психосоматика» 

є залік.  

Оцінювання досягнутих успіхів проводиться в системі оцінювання 

університету, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу 

ЕСТS, відповідно до таблиці 4.1. 

 

 
Таблиця 4.1. 

Шкала переведення сумарної модульної оцінки в екзаменаційну оцінку або оцінку 

з диференційованого заліку 
Шкала 

оцінювання 

університе-
ту 
(в балах) 

Національ-
на шкала 

оцінюван-
ня 

Шкала ECTS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

Оцінка за 

шкалою 
ECTS 

Визначення 
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(в балах) 

90 -100 відмінно 90 – 100 A 
ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

75 – 89 добре 

82 – 89 B ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 

рівня з кількома помилками 

75-81 C 
ДОБРЕ - в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60 – 74 Задовіль- 
но 

67-74 D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

60-66 E ДОСТАТНЬО - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

0 - 59 Незадо- 
вільно 

35-59 FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен 

0-34 F НЕЗАДОВІЛЬНО-необхідна 

серйозна подальша робота 

Видами атестації з навчальної дисципліни є: усні відповіді  на проблемні 

питання за темами практичних занять, співбесіда з лектором, групова самостійна 

робота, виконання індивідуальних завдань. 
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