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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 – соціальні та поведінкові 

науки 

Обов’язкова  дисципліна 

Модулів – 1  

Спеціальність : 

053 «Психологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 
 

Освітній рівень: другий 

(магістерський) 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

  год.   год. 

  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Мова навчання: 

Українська 
Вид контролю: іспит 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% / 67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89% 

 
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

розширити теоретичні уявлення про теорії та моделі виникнення психосоматичних розладів; 

поглибити розуміння психологічних особливостей осіб з соматичними розладами; формувати 

практичні навички психодіагностики та психотерапії психосоматичних розладів. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 вивчення психологічних особливостей осіб з психосоматичними розладами; 

 оволодіння навичками психодіагностики психосоматичних розладів; 

 ознайомлення студентів із специфікою психокорекції  психосоматичних та соматопсихічних 

розладів. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова навчальна дисципліна «Основи психосоматики та соматопсихології» 

поглиблює теоретичні знання студентів та практичні вміння з таких галузей знань як «Сучасна 

клінічна психологія», «Психодіагностика та психокорекція», «Реабілітаційна психологія» та 

ін.; формує навички психологічної діагностики та психотерапії психосоматичних розладів; 

розвиває вміння здійснювати просвітницьку та профілактичну діяльність психолога в умовах 

закладів освіти та лікувально-профілактичних закладів. 

 
 



Інтегральна 

Компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у галузі психології, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

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

ЗК 11 Здатність до самоосвіти та саморозвитку. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК 4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, 

профілактично-просвітницьку) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

СК 5. Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

СК 7. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

СК 9. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

СК 10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування 
тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість. 
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати 
зворотній зв'язок, оцінювати якість. 
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за 
допомогою або підвищення кваліфікації. 
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 
цінності. 
ПР12. Застосовувати відповідну наукову інформацію щодо вирішення проблем профілактики, 
збереження, відновлення здоров’я та реабілітації та оцінювати її за критеріями адекватності. 
ПР13. Використовувати модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних 
ситуацій професійної діяльності психолога у медичних, санітарно-курортних та реабілітаційних 
закладах. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, дослідницький методи, метод 

проблемного викладання, репродуктивний метод. 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Усне та письмове опитування, тестування, контрольна робота, контроль самостійної 

роботи, екзамен. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку; 

• вміння застосовувати методи психологічної діагностики, психокорекції та 

психопрофілактики на практиці; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

 



ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з 

навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (тестування, контрольна 

робота, самостійної роботи). Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних завдань. Усі 

контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 балів 

відводиться на оцінку усних відповідей студентів, тестування, презентації, виконання 

самостійної роботи та контрольної роботи і 50 балів – на оцінювання відповідей студентів на 

екзамені. 

На семінарських заняттях студенти за усну відповідь та письмову відповідь 

(тестування) максимально можуть отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд 

літератури за ключовими поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, 

аналізують клінічні випадки, дискутують з приводу напрямків психологічної допомоги 

особам, розробляють заходи психологічної просвіти з питань збереження психічного  здоров'я 

і стану психологічного благополуччя. 

Усне опитування студентів може здійснюватися індивідуально або фронтально. 

Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього балу 

за всі усні і письмові відповіді. 

Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Поточне опитування та самостійна робота 

Іс
п

и
т
 

С
у
м

а
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Усні та письмові 

відповіді, тестування - 5 б. 

Самостійна робота – 10 б. 

Усні та письмові відповіді, 

тестування  – 15 б. 

Самостійна робота – 10 б. 

50 100 

Контрольна робота – 10б. 

 

Самостійна робота студентів забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на 

заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. 

Самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої 

літератури; пошук (підбір), огляд літератури і електронних джерел інформації; підготовка до 

практичних (семінарських) занять; підготовка до написання контрольної роботи, інших форм 

поточного контролю; підбір інструментарію для психодіагностики та психотерапії осіб з 

психосоматичними захворюваннями; розробка програми психокорекції осіб з 

психосоматичними розладами; виконання практичних задач; опрацювання художніх фільмів 

за заданою проблематикою та ін. Сукупна кількість балів за самостійну роботу – 20 балів. 

Самостійна робота студентів оцінюється залежно від виду роботи. За конспектування 

матеріалів з актуальних питань психосоматики, підбір методів психодіагностики, проєктів, 

аналіз художніх фільмів з питань психосоматики, за підбір методів психотерапії, опрацювання 

особливостей психотерапії депресії у дітей – 1 або 2 бали; за проведення та оформлення 

матеріалів психодіагностики, розробку програми психокорекції психосоматичного розладу у 

дітей / дорослих – 4 балів. 

  

Вимоги до оцінювання самостійної роботи студентів: 



Завдання, які оцінюються у 1 бал: 1 бал виставляється у тих випадках, якщо завдання 

здані вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності.  0 балів 

виставляється, якщо завдання не здано. 

Завдання, які оцінюються у 2 бали: 2 бали виставляється у тих випадках, якщо завдання 

здані вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності. 1 бал 

виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно. 0 балів виставляється, 

якщо завдання не здано. 

Завдання, які оцінюються у 4 балів: 4 бали виставляється, якщо завдання здані вчасно і в 

повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності, є креативними. 3 бали 

виставляється, якщо завдання здано вчасно і у повному обсязі, проте є помилки. 2-1 бали 

виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно, є значні помилки. 0 

балів виставляється, якщо завдання не здано. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують 

тестовий контроль знань, що містить завдання з вибором однієї правильної відповіді з 

чотирьох запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, завдання на 

встановлення правильної послідовності.  

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачають перевірку цілої низки 

знань, умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння виділяти 

головне, уміння визначати передумови, причини та сутність психосоматичних розладів). 

Завдання вважається виконаним, якщо студент вказав правильний варіант відповіді, і 

оцінюється у 0,5 бала; якщо студент вказав неправильну відповідь – 0 балів. 

 Завдання на установлення правильної відповідності (логічні пари). До кожного 

завдання подано інформацію, що позначено цифрами (лівий стовпчик) та буквами (правий 

стовпчик). Виконуючи завдання, необхідно установити відповідності між двома групами 

інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно 

визначена логічна пара оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за завдання – 2 

 Завдання на установлення правильної відповідності. До кожного завдання подано 

перелік процесів, симптомів тощо, позначених буквами. Їх необхідно розташувати у 

правильній послідовності. Завдання вважається виконаним, якщо студент визначив правильну 

послідовність, і оцінюється в 1 бал. 

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 10 балів. При цьому. 9-10 б. 

виставляється, коли питання контрольної роботи розкриті повністю, наведені приклади 

описаних явищ, подано обґрунтування виникнення того чи іншого явища на основі 

психосоматичних теорій та моделей. 8-7 б. виставляються у разі недостатнього аналізу явища на 

основі психосоматичних теорій та моделей, наведено лише один приклад, питання розкрито не 

в повній мірі, проте студент дав відповіді на всі питання. 6-5 б. за контрольну роботу 

виставляється, коли студент не відповів на одне питання контрольної роботи, проте дав часткові 

відповіді на решта і не навів приклади описаних явищ. 4-3 б. виставляється, коли студент не 

відповів на половину питань, проте дав часткові малозмістовні відповіді на решта. 2-1 б. 

виставляється студенту, який не відповів на жодне питання, або у відповідях не розкритий зміст 

питання. 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 



Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

 
Оцінка за національною шкалою (пояснення) 

90 – 100 А 
відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

80 – 89 В 
дуже добре (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

70 – 79 С 
добре (загалом правильне 

виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

60 – 69 D 
задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

50 – 59 Е 
достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

26 – 49 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-25 F 
неприйнятно (з обов'язковим повторним 

курсом) 

 

Зразок екзаменаційного білету 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Освітній рівень  другий (магістерський) 
Спеціальність 053 Психологія 

Навчальна дисципліна Основи психосоматики та соматопсихології  

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

1. Поняття про соціопсихосоматику. Соціокультурні категорії у сучасних 

дослідженнях психосоматики. 

2. Алгоритм діагностики психосоматичних розладів. 

3. Класифікація психосоматичних розладів у дітей та підлітків. 

4. Складіть план психологічної допомоги особі з психосоматичним розладом за 

анамнезом життя (хвороби) (додається). 

Затверджено на засіданні кафедри загальної та клінічної психології 

Протокол №  від  20  року. 

 
 

  Завідувач кафедри 

 
 

   В. П. Москалець 

Екзаменатор    М. М. Кулеша-Любінець 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти психосоматики 

та соматопсихології. 

Тема 1. Вступ до психосоматики та психосоматології. 

Поняття про психосоматику. Міждисциплінарність психосоматичного підходу. 

Визначення понять «психосоматичні розлади», «соматопсихічні розлади». Психосоматичні 

співвідношення у нормі та патології. Основні механізми виникнення психосоматичних 

розладів (внутрішній конфлікт, ефект навіювання, ідентифікація, «елементи мови тіла», 

самопокарання, травматичний досвід минулого, мотивація чи умовна вигода та ін.). 

Характеристика основних стадій психосоматичного процесу. Психосоматика у 

класифікаторах хворіб. Класифікація психосоматичних розладів. 

 



Тема 2. Етапи розвитку психосоматичних ідей 

Характерологічно орієнтовані концепції у психосоматиці. Гуморальна теорія Гіппократа. 

Психофізіологічні моделі виникнення психосоматичних розладів. Кортіковісцеральна концепція. 

Класичний психодинамічний підхід (Фройд, Юнг, Адлер), теорія особистісних профілів (Думбар), 

теорія психосоматичної специфічності (Александер), алекситемічна концепція (Рюш, Марті, де 

М»юзо), теорія психосоматичного Его (Аммот) та ін. Модель відмови від віри в майбутнє ( “giving 

up" и “given up”) Джоржа Енджела й Артура Шмале. Модель початкового порушення Михайла 

Балінта. Поняття про соціопсихосоматику. Соціокультурні категорії у сучасних дослідженнях 

психосоматики. 

 
Тема 3. Діагностика та психотерапія психосоматичних розладів 

Методи діагностики у психосоматиці. Принципи інтерв’ювання осіб з психосоматичними 

розладами. Алгоритм діагностики психосоматичних розладів. Анамнез життя як метод 

психосоматичної діагностики. Психологічні техніки у психосоматичній практиці. Скринінгові 

анкети. Діагностика соматизації психічних порушень. Діагностика депресії, тривоги, безсоння. 

Діагностика болю. Діагностика психічного стану та рівня якості життя. Особливості психотерапії 

у психосоматиці. Класичні напрямки психоаналітичної психотерапії у психосоматиці. 

Тлумачення психосоматики в напрямках гуманістичної психотерапії. Біхевіористський та 

когнітивний підходи у психотерапії психосоматики. Психогігієна у психосоматиці. 

 
Тема 4. Психологія травми у психосоматиці 

Поняття травми, види травми. Чинники, що впливають на характер переживання травми. 

Механізм утворення травми. Етапи посттравматичних станів. Втрата як травмувальна ситуація. 

Завдання та принципи надання психологічної допомоги на етапі шокової реакції, на етапі 

переживання гострої психотравми, на етапі конфронтації з травмою, на етапі інтеграції 

психологічної травми в життєвий досвід. Профілактика виникнення емоційного вигорання та 

вторинної травматизації у психологів. 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальні теоретичні та прикладні аспекти психосоматики та 

соматопсихології 

Тема 5. Психосоматичні аспекти захворювань серцево-судинної, дихальної систем, 

шкіри та опорно-рухового апарату 

Психологічні передумови виникнення захворювань серцево-судинної системи. 

Характеристика осіб, хворих на ессенціальну гіпертензію, гіпотонію, ішемічну хворобу серця, 

інфаркт міокарда, аритмію, головні болі напруги, мігрень, нейроциркуляторну дистонію. 

Психологічні передумови виникнення захворювань дихальної системи. Характеристика осіб, 

хворих на бронхіальну астму, запалення дихальних шляхів, застуду. Особливості діагностики 

та терапії. Психологічні передумови виникнення захворювань шкіри. Характеристика осіб, 

хворих на нейродерміт, псоріаз, кропивницю, алергію. Психологічні передумови виникнення 

захворювань опорно-рухового апарату. Характеристика осіб, хворих на ревматоїдний артрит, 

остеохондроз, розсіяний склероз. Особливості діагностики та психотерапії (за Н.Пезешкіаном, 

Р.Дальке, Т.Детлефсеном). 

 

 
Тема 6. Психосоматичні аспекти захворювань травної, сечової та репродуктивної систем 

Психологічні передумови виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту та 

харчової поведінки. Характеристика осіб, хворих на булімію, анорексію, ожиріння, гастрит, 

виразки ШКТ, виразковий коліт, обстипацію та діарею, захворювання печінки та жовчного 

міхура. Психологічні передумови виникнення захворювань сечової системи. Характеристика 

осіб, хворих на сечокам’яну хворобу, запалення нирок та сечового міхура. Психологічні 



передумови виникнення захворювань репродуктивної системи. Характеристика осіб, хворих на 

безпліддя, імпотенцію, фригідність. Особливості діагностики та психотерапії. 

 
Тема 7. Психосоматичні аспекти захворювань ендокринної та імунної систем. 

Психологічні передумови виникнення захворювань ендокринної системи. 

Характеристика осіб, хворих на гіпотиреоз, гіпертиреоз, тиреотоксикоз, цукровий діабет ІІ 

типу. Психологічні передумови виникнення захворювань імунної системи. Характеристика 

осіб, хворих на захворювання імунної системи. Особливості діагностики та психотерапії. 

 
Тема 8. Дитяча психосоматика: теорія, діагностика, психотерапія 

Причини виникнення психосоматичних розладів у дітей. Класифікація психосоматичних 

розладів у дітей та підлітків. Особливості діагностики психосоматичних розладів у дітей. 

Сімейна психотерапія як основний напрям роботи з дітьми. 

 

Тема 9. Психосоматика сімейних відносин та подружніх пар 

Чинники виникнення психосоматики сімейних відносин та подружніх пар. Особливості 

діагностики та консультування психосоматичних розладів у сімейних відносин. Методи 

психотерапія психосоматики подружніх пар. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
Назва змістових тем модуля 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Л П Ла 

б 

інд Ср л П лаб Інд С 
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти психосоматики та 

соматопсихології 

Тема 1. Вступ до психосоматики 
та соматопсихології 

9 2 2   5 8 1 -   7 

Тема 2. Етапи розвитку 
психосоматичних ідей 

7 - 2   5 7 - -   7 

Тема 3. Діагностика та 
психотерапії психосоматичних 
розладів 

9 2 2   5 9 1 1   7 

Тема 4. Психологія травми у 
психосоматиці 

9 2 2   5 9 1 1   7 

Разом за змістовим модулем 1 34 6 8   20 33 3 2   28 

Змістовий модуль 2. Спеціальні теоретичні та прикладні аспекти психосоматики та 
соматопсихології 

Тема 5. Психосоматичні аспекти 
захворювань серцево-судинної , 
дихальної систем, шкіри та 
опорно-рухового апарату 

11 2 2   7 11 1 -   10 

Тема 6. Психосоматичні аспекти 
травної, сечової та репродуктивної 
систем 

12 - 2   10 11 - 1   10 

Тема 7. Психосоматичні аспекти 
захворювань ендокринної та 
імунної систем. 

12 2 2   8 11 1 -   10 



Тема 8. Дитяча психосоматика: 

теорія, діагностика, психотерапія 

11 2 2   7 11 1 -   10 

Тема 9. Психосоматика сімейних 

відносин та подружніх пар 

10 - 2   8 13 - 1   12 

Разом за змістовим модулем 2 56 6 10   40 57 3 2   52 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 10   80 

 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
Форма 

1 Вступ до психосоматики та соматопсихології 2 - 

2 Етапи розвитку психосоматичних ідей 2 - 

3 Діагностика та психотерапія психосоматичних розладів 2 1 

4 Психологія травми у психосоматиці 2 1 

5 Психосоматичні аспекти захворювань серцево-судинної, дихальної 
систем, шкіри та опорно-рухового апарату 

2 - 

6 Психосоматичні аспекти захворювань травної, сечової та 2 1 

 репродуктивної систем  - 

7 Психосоматичні аспекти захворювань ендокринної та імунної 
систем. 

2 - 

8 Дитяча психосоматика: теорія, діагностика, психотерапія 2 - 

9 Психосоматика сімейних відносин та подружніх пар 2 1 

 

Самостійна робота 

 

Семестр 

/ тема 

 
 

Зміст самостійної роботи 

Обсяг 

(год.) 

денна 

форма/ 

заочна 

Форма 

 

Форма 

контролю 

 

Тиждень, на якому 

здійснюється 

контроль 

 

Кількість 

балів 

 

 

І/1 

Тема 1. Вступ до 

психосоматики та 

соматопсихології 

-зробити підбірку проєктів з 

питань промоції психічного 

здоров’я, які діють в Україні 

останні 5 років. 

5/7 конспект 2 2 

 

 

І/2 

Тема 2. Етапи розвитку 

психосоматичних ідей 

-законспектувати питання 
«Соціокультурні категорії у 

сучасній психосоматиці» 

Джерело: Галецька І., 

Сосновський Т. Психологія 

здоров’я: теорія та практика. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. 338 с. 

5/7 конспект 3 1 

 

 

 

І/3 

Тема 3. Діагностика та 

психотерапія 

психосоматичних розладів 

-здійснити підбір діагностичних 

методик, провести 

психодіагностику повнолітньої 

5/7 
Конспект 

4 4 



особи з метою виявлення 

психосоматичних розладів, 

протоколи мінімум 3- 

ох методик записати у конспект. 

Пропоновані методики: 

скринінгові анкети, 

Опитувальник стану здоров’я 

PHQ, Шкала соматичних 

симптомів SSS-8, Шкала 

депресії А.Бека, Шкала депресії 

Гамільтона HAMD, Госпітальна 

шкала тривоги та депресії 

HADS, Шкала реактивної та 
особистісної тривоги 
Спілбергера-Ханіна, 
Колумбійська шкала тяжкості 
суїцидальни намірів C-SSRS, 
Пітсбургський опитувальник 
якості сну PSQI, 
Багатофакторний опитувальник 
болю WHYMPI, Візуально- 
аналогова шкала болю VAS, 
Коротке дослідження психічного 
стану MMSE, Клінічний 
опитувальник для діагностики 
невротичних станів, Шкала 
оцінки якості життя MOS SF-36, 
Торонтська алекситимічна 
шкала, Опитувальник 
Келермана-Плутчика, Методика 
незавершених речень Сакса- 
Сіднея. Джерела: 
1. Практична психосоматика: 
діагностичні шкали : навчальний 
посібник / за заг. ред. О. О. 
Чабана, О. О. Хаустової. К: 
ВНТУ, 2018. 108 с. 
2. Хомуленко Т. Б. Основи 
психосоматики: навч.-метод. 
посіб. Вінниця: Нова Книга, 
2009. 120 с. 
https://rideo.tv/malkina/ 



 
 

І/4 

Тема 4. Психологія травми у 

психосоматиці 

- законспектувати  практичні 

методи у роботі з травматичними 

станами на етапі шокової реакції 

(перша психологічна допомога), 

на  етапі переживання  гострої 

психотравми,  на     етапі 

конфронтації з травмою, на етапі 

інтеграції  травми  у  життєвий 

досвід (по 2 для кожного етапу – 

всього мінімум 8 психотехнік). 

Джерела:   1.Мороз   Р.  А. 

Психологія травмуючих ситуацій 

та надання психологічної 

допомоги: методичні 

рекомендації. Миколаїв: Іліон, 

2016. 224 с. 2. Дж.Герман 

Психологічна травма та шлях до 

видуження: наслідки насильства 

– від знущань у сімї до 

політичного терору. Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2019. 

424 с. 

5/7 Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

І/5 Тема 5. Психосоматичні 

аспекти захворювань серцево- 

судинної , дихальної систем, 

шкіри та опорно-рухового 

апарату 

- законспектувати методи тілесної 

психотерапії (не менше 3-ох) у 

роботі з психосоматикою 

Рекомендовані джерела: 

1. Сандомирский М. Е. 

Психосоматика и телесная 

психотерапия : Практическое 

руководство. М.: Класс, 2005. 592 

с. Режим доступа: 

https://klex.ru/1xb 

2. Экер С. Как поладить с 

собственным телом? Инструкция 

по применению / Пер. с нем. Х.: 

Изд-во «Гуманитарный центр» / 
Николаева Е. Н., 2017. 196 с. 
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І/6 
Тема 6. Психосоматичні аспекти 

захворювань травної,  сечової 

та репродуктивної систем 

- здійснити аналіз психологічних 

особливостей головних героїв 

художніх фільмів. Для цього слід 

обрати 2 фільми зі списку і 

написати психологічне есе. В есе 

потрібно  вказати вік героя; 

психологічний  феномен,  що 

представлений у поведінці героя 

фільму (описати  конкретні 

ситуації, що це підтверджують); 

причини формування феномену; 

соціальну ситуація розвитку. 

Список фільмів: 

- Винні зірки (2014) 

- Близнюки (2014) 

- Елен (2009) 

- Безпорадний (2007) 

- Маленька міс Щастя (2006) 

- Полліанна (2003) 

- Цілитель Адамс (1998) 

- Розумник Уилл Хантинг (1997) 

10/10 Есе 7 2 

 
І/7 

Тема 7. Психосоматичні 

аспекти захворювань 

ендокринної та імунної 

систем. 

- опрацювати відеоматеріали 

обстеження клієнта (режим 

доступу: 
http://ipz.org.ua/inforesursy/inforesurs 

y-videomaterialy/ 

-законспектувати дві методики 

(на вибір студента) травмо- 

фокусованої когнітивно- 
поведінкової терапії 

 
8/10 

 
конспект 

 
8 

 
2 

 
І/8 

Тема 8. Дитяча 
психосоматика: теорія, 
діагностика, психотерапія 
-законспектувати особливості 
психотерапії депресії у дітей. 
Джерело: 
Синапсис діагностичних 
критеріїв DSM-V та протоколів 
NICE для діагностики та 
лікування основних психічних 
розладів у дітей та підлітків 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://ipz.org.ua/index.php/vydavny 
tstvo/94-knyhy-3/190-protokoly-z- 
diahnostyky-ta-terapii-ptsr-nice-2. 

7/10 конспект 9 2 
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І/9 Тема 9. Психосоматика 
сімейних відносин та 

подружніх пар 
-розробити програму 
психокорекції психосоматичного 
розладу у дітей / дорослих. 
Програма повинна включати – 
тему, мету, завдання, план, назви 
та призначення психотехнік. 

8/12 конспект 10 4 

Разом 
60/80 
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