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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психосоматика» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов`язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психосоматика» 

 

Лекції: 28 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 8 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

4 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов`язкова 

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

8год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Описати будь-яке 

психосоматичне 

захворювання 

(клінічна картина та 

діагностика). Завдання 

оформити у вигляді 

презентаційної роботи 

(реферату) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення здобувачів з 

патологічними проявами, які зустрічаються в клініці психосоматичних 

захворювань. В своїй повсякденній практиці спеціаліст-психолог повинен 

добре орієнтуватися з ознаками психосоматичних хвороб, діагностувати та 

використовувати потрібні методи лікування. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психосоматика” полягають у 

формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

 

Фахових компетентностей: 
1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології 

та психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

професійної практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 
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8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням 

психологічної практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування 

психіки у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

16. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

17. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 основні теоретично-методологічні проблеми дослідження 

психосоматичних розладів; 

 основні медичні поняття, які стосуються захворювань; 

 поняття про встановлення діагнозу, психологічні чинники у виникненні 

та протіканні захворювання, класифікація методів психодіагностики; 

 основні особливості психічного стану хворої людини; 

 психологію особистості людини, яка страждає на психосоматичне 

захворювання; 

 основи реабілітації, психотерапії і консультування. 

вміти: 

 проводити психологічне обстеження з врахуванням  особистостей 

хворого, нозологічної та вікової специфіки; 

 створювати необхідний психологічний контакт при проведенні 

дослідження; 

 обирати адекватні методики планування, організації та аналізу 

результатів обстеження; 

 використовувати основні методи психологічної допомоги хворим людям; 
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 проводити психопрофілактику, враховуючи індивідуально-психологічні 

особливості особистості. 

              

      2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Основи загальної психосоматики 

1 Вступ до психосоматики як 

науки. Взаємозв’язок 

самопочуття та психічного 

стану. 

8 2 2   6 

2 Основні концепції 

виникнення 

психосоматичних 

захворювань. Класифікація 

захворювань. 

10 4 2 2  6 

3 Ознаки психогенної природи 

захворювання. Поняття про 

фобію і страх, як причини 

розладів 

10 4 4 2  6 

4 Психопатологічні прояви 

соматизованої депресії. 

10 4 2   6 

 Всього за частиною 1 38 14 10 4  24 

Частина 2. Основи спеціальної психосоматики 

5 Псевдоневрологічні розлади 10 4 2 2  6 

6 Функціональні розлади 

діяльності серця. Психогенна 

судинна дистонія. 

8 2 2   6 

7 Психогенний ревматизм  8 2 2   6 

8 Психогенна задишка та 

бронхіальна астма 

8 2 2   6 

9 Абдомінальні  прояви 

депресивних станів 

8 2 2   6 

10 Психогенні сексуальні 

розлади 

8 2 2   6 

11 Психогенні шкіряні розлади. 

Психосоматичний цукровий 

діабет. 

8 2 2   6 

12 Діагностика та лікування 

психосоматичних хворих. 

12 6 4 2  6 

13 Індивідуальна робота 12 4   4 8 

 Всього за частиною 2 82 26 18 4  56 

 Всього годин 120 40 28 8 4 80 

 Залік - усний       
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Індивідуальне заняття 

Описати будь-яке психосоматичне захворювання (клінічна картина та 

діагностика). Завдання оформити у вигляді презентаційної роботи. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 
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5. Питання до заліку 

1. Поняття про психосоматику як науку. 

2. Історичний розвиток психосоматики. 

3. Взаємозв’язок самопочуття та психічного стану. 

4. Вплив тривалої пам’яті на психічний стан хворого. 

5. Нейродинамічні концепції виникнення  психосоматичних розладів. 

6. Психодинамічні концепції виникнення психосоматичних розладів. 

7. Системно-теоретична та соціо-психосоматична концепції. 

8. Класифікація психосоматичних захворювань. 

9. Характерологічні зміни при психосоматичних розладах. 

10. Психологічні прояви соматизованної депресії. 

11. Психогенні розлади сну. 

12. Психопатологічні аспекти астенії. 

13. Іпохондрія.  

14. Фобії та страхи. 

15. Маски соматизованої депресії. 

16. Психогенна головна біль. 

17. Функціональні  розлади діяльності серця. 

18. Кардіалгії. 

19. Кардіофобіі. 

20. Психогенні розлади серцевого ритму. 

21. Ішемічна хвороба серця при незмінних коронарних судинах. 

22. Афективні розлади у хворих інфарктом міокарду. 

23. Артеріальна гіпотензія у психосоматичних хворих. 

24. Психогенна артеріальна гіпертензія. 

25. Поняття про псевдоневрологічні розлади. 

26. Психогенний псевдокорінцевий синдром. 

27. Психогенні невралгії. 

28. Вегетативні розлади  в клініці психосоматичних захворювань. 

29. Психогенний гіпоталамічний синдром. 

30. Психогенні діскінезії. 

31. Психогенний псевдоревматизм. 

32. Психогенні кістково-м’язові алгії. 

33. Прояви психосоматичної бронхіальної астми. 

34. Синдром гіпервентиляції в клініці психосоматичних хвороб.  

35. Поняття про абдомінальні розлади при психогенних станах. 

36. Психогенні захворювання шлунку. 

37. Виразкова хвороба шлунку як психогенне захворювання. 

38. Психосоматичний закріп та пронос. 

39. Психогенна нудота і блювання. 

40. Психосоматика онкозахворювань. 

41. Канцерофобія. 

42. Харчування як показник психологічного стану особистості. 
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43. Психогенна анорексія та булімія.  

44. Психогенні розлади сечової системи. 

45. Психогенні розлади статевої системи. 

46. Афективні порушення в клініці статевої патології. 

47. Сексуальні розлади при депресивних станах у чоловіків. 

48. Сексуальні розлади при депресивних станах у жінок. 

49. Психогенні шкіряні розлади. 

50. Дерматологічні іпохондрії. 

51. Психогенні ендокринні розлади. 

52. Роль психосоматичних чинників на розвиток цукрового діабету. 

53. Основні принципи лікарської тактики при психосоматичних 

захворюваннях . 

54. Принципи психогенної природи захворювання. 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Александер Ф.  Психосоматическая медицина. – М. 2002. 

2. Бройтингам В. с соавт.  Психосоматическая медицина.- М. 1999. 

3. Воронов М. Психосоматика. – К., 2004. 

4. Діденко С.В. Клінічна психологія. наук.-метод. Посібник. Словник-

довідник. – К.: Академвидав, 2012. – 320 с. 

5. Діденко С.В. Психологія сексуальності. Підручник. К. .: 

Академвидав, 2009. 304 с.  
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