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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психосоматика 
Викладач (-і) Сивній Наталія Федорівна, доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 
Контакти  (0312) 612008 
Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни  « Психосоматика» є вивчення 

навчальної дисципліни є вплив психологічних чинників на виникнення і перебіг 

соматичних (тілесних) захворювань. 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. 
    Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовний модуль 1. Основні поняття психосоматики та концепції психосоматичних 

захворювань в сучасній медичній та психологічній науці  

Змістовний модуль 2. Внутрішня картина хвороби. Психогенні  реакції при 

соматичних захворюваннях. 
 
 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Психосоматика» полягає в тому, щоб 

сформувати у студентів адекватні сучасному рівню знань уявлення про психосоматику. 
Основними цілями вивчення дисципліни «Психосоматика» є: 

- 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..  



4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

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. 

          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. 
5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 90 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

5 053 Психологія 3 вибіркова  
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Основні поняття психосоматики та концепції психосоматичних захворювань 

в сучасній медичній та психологічній науці 

Тема1. Загальні поняття психосоматики 4 2 10 
Тема 2.Емоційні фактори при хворобах органів дихання 

та серцево-судинної системи. 
4 2 10 

Тема 3. Психосоматика харчової поведінки та шлунково-
кишкових захворювань 

4 2 10 

Тема 4. Психосоматичні фактори при шкірних 

захворюваннях та хворобах ендокринної системи та 

опорно-рухового аппарату. 

4 2 10 

Тема 5.  Психосоматика гінекологічних захворювань та 

функціональних сексуальних розладів. 
4 2 5 

Тема 6. Психосоматичні аспекти онкологічних та 

інфекційних захворювань. Психосоматичний головний 

біль 

      4 2       5 

Тема 7.  .Загальні питання психотерапії психосоматичних 

хворих. 
2 2 5 

                        Модуль ІІ.  Внутрішня картина хвороби. Психогенні  реакції при 

соматичних захворюваннях. 



Тема 8. Внутрішня картина хвороби. Психогенні  реакції 

при соматичних захворюваннях. 
2 2 5 

Тема 9. Основні засади психотерапії психосоматичних 

хворих методами гештальт-терапії, позитивної та 

когнітивно-поведінкової психотерапії. 

2 2 5 

Тема 10. Методи трансактного аналізу, арт-терапії, 

креативної візуалізації та психодрами у психотерапії 

психосоматичних захворювань. 

2 2 5 

Тема 11. Психотерапія психосоматичних хворих у 

концепції тілесно-орієнтованої, сімейної психотерапії та 

НЛП. 

2 1 5 

Тема 12. Загальні техніки психотерапії при 

психосоматичних захворюваннях. 
2 1 5 

Тема 13. Особливості використання методів 

психодіагностики при диференціальній діагностиці 

психосоматичних захворювань. 

2 1 5 

Тема 14. Застосування проективних методик при 

психодіагностиці психосоматичних хворих. 
2 1 5 

                                                                                          ЗАГ.: 40 20 90 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із психосоматики: 
 1) характер володіння знаннями з психосоматики(рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із психосоматики (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 



з виконаних завдань, можливо містять помилки. 
E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 

деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-ок 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 
7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 



теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Александровский Ю.А.- Психосоматичні  розлади. Підручник.- М.: 

Медицина,2013 
2. Бауер М.- Психіатрія, психосоматика, психотерапія. Підручник.- М.: АЛЕТЕЙА, 

2014 
3. Бурлачук Л.Ф.- Исследование личности в психосоматике.- - К.:Вища школа, 2014 
4. Воронов Марк- Психосоматика : Практ. Руководство- Ника-Центр, 2014 
5. Захаров А. И.- Неврози у дітей и подлітків. Підручник- Л., 2013 
6. Додаткова: 
7. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение / Ф. Александер. – Москва: ЭКСМО-Пресс, 2012. – 352 с. 
8. Аммон Г. Психосоматическая терапия / Г. Аммон. – Москва: СПб.: Изд-во 

«Речь», 2010. – С.7-93.  
9. 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, 2009. – 376 с. 

10. Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: навч. 

посіб. / Л.І. Дідковська– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 

– 264 с. 
11. Пезешкиан X. Психосоматическая медицина и позитивная психотерапия. /  

X. Пезешкиан – М., 2012. – 464с.  
 

Викладач _________________  


