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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу. Навчальний курс «Психосоматичні аспекти в позитивній 

психотерапії» є одним із курсів циклу професійної підготовки магістрів 

психологічного відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені складові 

теоретичної та практичної підготовки. Мета курсу — підготувати магістрів до 

майбутньої наукової та практичної діяльності у галузях психотерапії, 

психокорекції та психосоматики за методом позитивній психотерапії. 

 

Завдання: 
– вдосконалення знань про існуючи наукові підходи в галузях психотерапії, 

психокорекції та психосоматики; 

– здатність застосування теоретичних знань з Позитивної та 

Транскультуральної психотерапії до практичної роботи з особами з 

психосоматичним симптомом та людьми, хто потребують психологічної допомоги, 

психотерапевтичного втручання та реабілітації; 

– усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності  

у професійному становленні; 

– набуття студентами навичок пояснення і використання в практичній 

діяльності особливостей перебігу психосоматичних феноменів, функціонування 

психічних станів та прояву психічних властивостей у нормі та патології  

та навичок опрацювання психосоматичних та психопатологічних явищ за 

допомогою технік Позитивної та Транскультуральної психотерапії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗП.04. Здатність застосовувати базові знання з теорії та практики 

комплексного підходу до реабілітації.  

КЗП.11. Базові уявлення про   детермінанти та фактори психічного здоров’я, 

зокрема біологічні, психологічні та соціальні. 

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен демонструвати відповідні результати навчання: 



 3 

   КЗП-РН.04 Вміти розробляти й проводити різні за формою, змістом, умовами 

та місцем проведення реабілітаційні заходи; 

 КЗП-РН.04.1. Вміти застосовувати психологічні знання формування симптому та  

корекційної роботи з ним у позітум-підході на різних етапах онтогенезу; 

 КЗП-РН.11 Мати конкретні знання про біо-психо-соціальні фактори 

позитивного психічного здоров’я; 

 КЗП-РН.11.1. Розуміти та вільно оперувати диференціальною оцінкою 

факторів психічного здоров’я. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: -знати види і можливості реабілітаційної та психотерапевтичної роботи 

у позітум-підході в залежності від ступені ураженості особи, що потребує 

допомоги; 

- знати основні способи проведення аналізу, синтезу, творчого осмислення, 

оцінювання та систематизацію різноманітних інформаційних джерел для  

вдосконалення, узагальнення та уточнення знань з науково-дослідницьких та 

практичних вимірів в реабілітології та психїосоматиці; 

-знати механізми формування психосоматичного симптому та основні способи 

психокорекційної роботи з ним у позітум-підході; 

- знати роль психологічного чинника у виникненні соматичних захворювань; 

розрізняти стадію і вид психосоматичного розладу з точки зору позитивної 

психотерапії. 

вміти: виявляти і описувати роль психологічного чинника у виникненні 

розладів різного типу з точки зору позитивної психотерапії; 

- вміти використовувати основні принципи ефективної комунікації на всіх 

етапах роботи реабілітації с позиції позитивної психотерапії; 

- вміти використовувати отримані фундаментальні знання і практичні навички 

на всіх етапах виконання науково-дослідної роботи та практичної реабілітації осіб, 

що це потребують; 

- вміти проводити первинне інтерв’ю та проводити психологічну 

інтерпретацію отриманих результатів; планувати психокорекційні, 

психотерапевтичні та реабілітаційні заходи та етапи з огляду позитивної 
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психотерапії; 

- вміти  розробляти й проводити різні за формою, змістом, умовами та місцем 

проведення реабілітаційні заходи;  розробляти й проводити різні за формою 

навчання заняття  найбільш ефективні при вивченні тренінгових методів і 

технологій, спрямованих на адаптацію особистості, розвитку ії потенціалу та 

укріпленню психологічного здоров’я; 

- вміти застосовувати психологічні знання формування симптому до 

психокорекційної роботи з ним у позітум-підході; диференціювати психосоматичний 

симптом як симптоматичну реакцію і структуру особистості; 

- вміти системно проводити  психодіагностику  психосоматичних розладів та 

проводити психокорекціонну роботу з особами з психосоматичним статусом у 

позітум-підході. 

 

3 Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Реабілітаційні аспекти Позитивної психотерапії 
 

Тема 1. Історія розвитку Позитивної і Транскультуральної психотерапії. 
Основні принципи та теоретико-методологічні положення. 

Історія початку та розвитку Позитивної психотерапії. Життя Н. Пезешкіана 

як приклад цінностей транскультурального світу. Диференціально-аналітичний 

аналіз як неопсихоаналітичний метод поєднаний з гуманістичним поглядом на 

людину. Психологія розвитку. Принципи гуманістичної, ресурс-орієнтованої і 

конфлікт-центрованої психотерапії і консультування. Три принципу Позитивною 

Психотерапії – надії, балансу та самопомочі (консультування). Позитивна 

концепція людини. Людські інтеракції та комунікації. Вплив культуральних 

цінностей на людські комунікації. Модель балансу. Реакції на конфлікт і модель 

вирішення конфлікту. Актуальний конфлікт, базовий конфлікт і внутрішній 

конфлікт Ключовий конфлікт як регулятор моделі реагування. Позитивна 

інтерпретація в конфліктах. Використання і функції притч, історій, мудрості, 
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прислів'їв і приказок в психотерапії і консультуванні. Розвиток здібностей людини. 

Базові здібності, вторинні і первинні актуальні здібності. Диференціальний аналіз. 

Теорія мікротравм, актуальні здібності і конфлікт. Три стадії взаємодії – 

зв’язування, диференціація, відділення. Застосування п'ятиступінчастої стратегії в 

психотерапії, консультуванні, самодопомоги та освіті. Сфери конфліктних реакцій, 

механізми захисту і компенсації чотири  вимірювання моделей відносин і 

відповідальності. Вікові аспекти актуальних здібностей. Транскультуральній 

підхід в психотерапії і консультуванні. Терапія ґрунтується на трьох моментах: 

профілактика; власне терапія; реабілітація та подальша допомога. 

 

Тема 2  Теоретичні основи соціально-психологічної реабілітації. 
Реабілітаційні аспекти Позитивної і Транскультуральної психотерапії. 

Трактування понять «реабілітація», «соціальна реабілітація», «психологічна 

реабілітація» у сучасній науковій літературі. Реабілітація як комплекс медичних, 

соціально-економічних, педагогічних, професійних і юридичних заходів, 

спрямованих на відновлення (чи компенсацію) порушених функцій, дефекту, 

соціального відхилення. Стихійна та організована реабілітація.  

Реабілітація як відновлення здоров’я осіб з обмеженими фізичними і 

психічними можливостями з метою досягнення максимальної повноцінності їх з 

фізичної, психічної, соціальної і професійної точки зору. Реабілітація як 

система відносин «людина – середовище»,де людина виступає як організм і особи

стість,як відкрита система,а середовище як єдність біологічних і соціальних факто

рів. Об'єкти соціально-психологічної  реабілітації: Суб'єкти соціально-

психологічної  реабілітації. 

Реабілітаційний аспект Позитивної і Транскультуральної психотерапії. 

Відмінності метода від класичних психотерапевтичних підходів. Зосередження на 

здатності людини відновлюватися.  Салютогенез. Розвиток адаптаційного 

потенціалу. Розширення потенціалу особистості за допомогою 

транскультурального та інтеграційного підходу. 
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Тема 3  Технологічні аспекти реабілітаційної діяльності. Можливості 
використання Позитивної  і Транскультуральної психотерапії для створення 
соціально-психологічних психокорекційних програм. 

Реабілітаційні аспекти Позитивної і Транскультуральної психотерапії. 

Використання позитивної інтерпретації за для підтримки та мотивування. Робота з 

базовими сценаріями. Розвиток базових здібностей. Здатність до любові  -чуттєво-

емоційний потенціал особистості як первинна та фундаментальна здатність до 

зцілення. Методи роботи з вторинними здібностями як можливість формування 

соціальних навичок та нових копінг-стратегій. Відмінності реабілітаційної роботи 

на різних етапах онтогенезу. 

Робота з індивідуальними схемами конфлікту. Інші реабілітаційні техніки. 

Створення реабілітаційних програм в залежності від типів особистості. 

 

Тема 4.  Психологічна реабілітація у різних прошарок населення. 
Використання технік Позитивної і Транскультуральної психотерапії. 
Транскультуральність як можливість. 

Зміст  соціально-психологічної реабілітації дітей з функціональними 

обмеженнями. Особливості соціально-психологічної реабілітації людей, які 

зазнали насильства в сім’ї. Робота з безпритульними та бездоглядними підлітками 

у Центрах соціально-психологічної реабілітації. Основні напрями соціально-

психологічної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. Специфіка 

соціально-психологічної роботи з суїцидальними клієнтами. Психологічні 

особливості переживання кризи та втрати. Соціально-психологічна реабілітація 

девіантних дітей. Психологічний світ та стан безробітних. 

 Психологічне консультування, психотерапія, психологічна корекція –

методи психологічної реабілітації. Використання соціально-психологічного 

тренінгу у психологічній реабілітації.  

Відрізнення макротравм та мікротравм в Позитивній психотерапії.. 

Індивідуальні реабілітаційні заходи та  техніки в залежності від травмування та 

особливостей особистості. Позитивна стимуляція як  інтервенція. Використання 

метафор, притч та казок народів світу для підтримки та стимуляції. 
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Змістовий модуль 2.  
Психосоматичні аспекти позитивно психотерапії 

 

Тема 5. Історія психосоматичної медицини та сучасні теорії. Принципи 
психосоматичної терапії.   

Історичний екскурс. Основні поняття і класифікація. Патогенез стресу за  В. 

Кенноном і Г. Сельє. Типологія З.Фройда психосоматичних захворювань: оральний 

тип, анальний і уретральний, шкірно-м'язовий і звуко-зоровий типи, нюховий і 

фізично-генітальний типи. Концепція десоматізаціі-ресоматізаціі М. Шура. 

Модель двофазної захисту А. Мічерліха. Внесок Ф. Александера: векторна теорія, 

вегетоневроз, теорія специфічних для хвороби психодинамічних конфліктів. 

Особистісні профілі соматичних хворих Ф. Данбар. Теорія дефіциту его-

ідентичності (П. Федерн, М. Балінт, Г. Аммон, Д. МакДугалл). Поняття алекситимії 

П. Сіфнеоса. Підхід Г. Фрайбергера: псевдонезалежність і маніфестує залежність; 

конфлікт залежності / незалежності і близькості / дистанціювання, основні 

психодинамічні фактори: емоційна стриманість, нарцисичні образи, фрустрована 

агресія і депресія). Типова картина психосоматичної сім'ї за С. Мінухіним і 

Ліберманом. 

Цілі психосоматичної допомоги. Збір анамнестичних даних. Показання 

для проведення психодинамічної терапії та її етапи. Аналіз сновидінь і виявлення 

символічного значення тілесного симптому. Тимчасова динамічна терапія.. 

 

Тема 6.  Психосоматичні аспекти Позитивної  психотерапії. 
Методологічні засади роботи з психосоматичними проявами у клієнтів в 
Позитивної психотерапії. 

Інтегративна теоретико-методологічна база Позитивної психотерапії.  

Позитивне (реальне) бачення людини, робота з актуальними здібностями, 

моделями для наслідування та формами переробки конфліктів. Причини 

породження психосоматичних симптомів. Виокремлення ірраціональних, 
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патогенних концепцій клієнта та формуванні до них контр-концепцій з тим. 

Формування здатності до салютогенезу. Суб’єктний підхід в роботі з клієнтом, на 

противагу об’єктному підходу. 

Чотири форми переробки конфліктів (фізіологія і психосоціальна ситуація 

напруги.  Тіло (відчуття): на передньому плані стоїть тіло-Я-сприйняття. Поразка 

того чи іншого органу у пацієнта з психосоматичних захворюванням і концепції, 

стосовно до тіла в цілому, окремим його органам та їх функцій, а також до здоров'я 

і хвороби. Діяльність (розум): способи становлення норм діяльності та їх 

включення в концепцію Я. Дві різноспрямовані реакції втечі: "втеча" у роботу; 

"втеча" від вимог діяльності. проблеми самооцінки, перевантаження, стресові 

реакції, страх звільнення, порушення уваги і "дефіцитарні" симптоми, такі як 

пенсійний невроз, апатія, зниження активності і т.д. Контакти, (традиція): здатність 

встановлювати і підтримувати стосунки з самим собою, партнером, родиною, 

іншими людьми, групами, соціальними верствами і чужими культурними колами; 

ставлення до тварин, рослин і речей. Фантазія (інтуїція): реагування на конфлікти, 

активізуючи фантазію.  

 

Тема 7.  Сім'я як система. Сімейний симптом і сімейна криза.  Позитивна 

сімейна психотерапія. Використання транскультурального аспекту як 
можливість в сімейному консультуванні. 

Симптом як засіб комунікації. Симптом як наслідок і наявність вторинних 

вигод. Симптом як наслідок ідентифікації або наслідування. Симптом як наслідок 

психічної травми. Симптом як наслідок втоми , перевантаження або тривалого 

стресу. Симптом як феномен системи. Симптом як порушення сімейних зав’язків і 

сімейної структури (сімейні переплетення, пареінтефікація, тріангуляція , 

прийняття на себе, слідування). 

 Подання про сім'ю як про систему. Параметри сімейної системи 

(ієрархія, межі, гнучкість,  рольова структура, комунікація, сімейні сценарії, 

сімейні міфи). Характеристика психосоматичної сім'ї. Ідентифікований пацієнт. 

Позитивна конотація. Показання для сімейної терапії дітей з психосоматичними 

розладами. Дисфункціональна сім'я. Основні завдання сімейної терапії. 
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Нормативні і ненормативні кризи. Алгоритм роботи з сім'єю, яка пережила кризу. 

Характеристики симптоматичного поведінки. Рівні аналізу сімейного симптому. 

Індивідуальний (окремий член сім'ї).  

Транскультурне мислення як основа позитивної психотерапії. Індивідуальні, 

сімейні і культурно зумовлені явища в єдності та  в різноманітті. Концепції, 

міфологія і східні притчі в терапевтичної ситуації. Пошук ресурсів у сімейних 

міфах та концепціях. Переосмислення та корекція сімейних сценаріїв. Члени сім'ї 

як індивідууми і соціальні чинники як визначальні умови включаються в 

терапевтичний процес. Позитивна сімейна психотерапія і розвиток сімейного 

зцілення.  

 

Тема 8.  Діагностика і лікування психосоматичних хворих. Первинне 

інтерв’ю у методі Позитивної психотерапії.  
Методи обстеження психосоматичних хворих. Співбесіда з хворої - 

об'єктивний метод дослідження. Виявлення ознак психогенної природи страждань. 

Причини, що приводять до несвоєчасного діагностування соматизованої депресії. 

Основні принципи в лікуванні психосоматичних хворих. Принцип індивідуальної 

терапії. Принцип комбінованої терапії. Принцип динамічної корекції психічного і 

фізичного стану хворого.  

Диференцально-аналітичний опитувальник ДАО в позитивної психотерапії. 

Вісбаденський опитувальник  як засіб оцінки результатів психотерапевтичного 

втручання. Використання інших методик та опитувальників в роботі з клієнтами з 

психосоматичними порушеннями. Робота з первинним інтерв’ю як необхідний 

засіб роботи у позитивної психотерапії.  

Особливості процесу психокорекції в роботі з різними типами особистості на 

різних етапах онтогенезу. Створення сприятливого терапевтичного контакту. Три 

стадії інтеракції у терапевтичних відношеннях в Позитивної психотерапії..  

Створення сприятливого корекційно-повчального середовища для дитини з 

порушеннями в період її перебування удома. Діагносційно- корекційні програми: 

батарея діагностичних та корекційних методик.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 

 

У
сь

ог
о 

 

у тому числі 

У
сь

ог
о 

 

у тому числі 

 

 

л С лаб інд ср Л с лаб інд Ср 

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

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Історія 

розвитку Позитивної і 

Транскультуральної 

психотерапії. Основні 

принципи та 

теоретико-

методологічні 

положення. 

15 2 2   11 15 1 1   13 

Тема 2. Теоретичні 

основи соціально-

психологічної 

реабілітації 

Реабілітаційні аспекти 

Позитивної 

психотерапії. 

15 2 2   11 15 1    14 

Тема 3.   Технологічні 

аспекти 

реабілітаційної 

діяльності. 

Можливості 

використання 

Позитивної  і 

15 2 2   11 15 1 1   13 
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Транскультуральної 

психотерапії для 

створення соціально-

психологічних 

психокорекційних 

програм. 

Тема 4. Психологічна 

реабілітація у різних 

прошарок населення. 

Використання технік 

Позитивной і 

Транскультуральної 

психотерапії. 

Транскультуральність 

як можливість. 

реабілітації.  

15 2 2   11 15 1    14 

Разом за Змістовим 
модулем 1 

60 8 8   44 60 4 2   54 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Історія 

психосоматичної 

медицини та сучасні 

теорії. Принципи 

психосоматичної 

терапії.  

Психосоматичні 

аспекти Позитивної  

психотерапії. 

15 2 2   11 15 1 1   13 
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Тема 6. .  

Психосоматичні 

аспекти Позитивної  

психотерапії. 

Методологічні засади 

роботи з 

психосоматичними 

проявами у клієнтів в 

Позитивної 

психотерапії. 

15 2 2   11 15 1 1   13 

Тема 7. Сім'я як 

система. Сімейний 

симптом і сімейна 

криза.  Позитивна 

сімейна психотерапія. 

Використання 

транскультурального 

аспекту як можливість 

в сімейному 

консультуванні. 

15 2 1   12 15 1    14 

Тема 8. Діагностика і 

лікування 

психосоматичних 

хворих. Первинне 

інтерв’ю у методі 

Позитивної 

психотерапії. 

Диференціально-

аналітичний 

опитувальник ДАО. 

15 2 1   12 15 1    14 
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Вісбаденський 

опитувальник  як засіб 

оцінки результатів 

психотерапевтичного 

втручання. 

Разом за Змістовим 
модулем 2 

60 8 6   46 60 4 2   54 

 

Усього годин 12

0 

16 14   90 120 8 4   108 

 

5. Теми семінарських   занять 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

Годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія психосоматичної медицини та сучасні теорії. 2/0 

2 Принципи психосоматичної терапії 2/0 

3 Особливості Позитивної та транскультуральної 

психотерапії як психодинамічного та 

гуманістичного методу  

2/1 

4  Використання конфлікт центрованого підходу у 

роботі з клієнтами з психосоматичними симптомами 

2/1 

5 Модель баланса у Позитивній психотерапії як 

фундамент для салютогенезу. 

2/1 
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6 Робота з моделлю ідентифікації. Можливості 

трансформації базових стверджень з руйнівних в 

конструктивні. 

2/1 

7 Взаємодія у транскультуральному просторі як 

зустріч та розширення і збагачення психічного 

життя. 

1/0 

8 Основні техніки та інструментарій Позитивної та 

транскультуральної психотерапії. Реабілітація та 

салютогенез. 

1/0 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1   

2   

...   

 

* – за наявності 

 

8. Самостійна робота для студентів денного та заочного відділень 

 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Реакції на конфлікт і модель вирішення конфлікту. 

Актуальний конфлікт, базовий конфлікт і внутрішній 

конфлікт Ключовий конфлікт як регулятор моделі 

реагування. Позитивна інтерпретація в конфліктах.  

10/11 

2 Використання і функції притч, історій, мудрості, прислів'їв 

і приказок в психотерапії і консультуванні.  

10/11 
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3 Три стадії взаємодії – зв’язування, диференціація, 

відділення. Застосування п'ятиступінчастої стратегії в 

психотерапії, консультуванні, самодопомоги та освіті.  

10/11 

4 Розвиток адаптаційного потенціалу. Розширення 

потенціалу особистості за допомогою транскультурального 

та інтеграційного підходу. 

10/10 

5 Причини породження психосоматичних симптомів. 

Виокремлення ірраціональних, патогенних концепцій 

клієнта та формуванні до них контр-концепцій. 

10/11 

6 Чотири форми переробки конфліктів (фізіологія і 

психосоціальна ситуація напруги. 

10/11 

7 Транскультурне мислення як основа позитивної 

психотерапії. Індивідуальні, сімейні і культурно зумовлені 

явища в єдності та  в різноманітті. Концепції, міфологія і 

східні притчі в терапевтичної ситуації. Пошук ресурсів у 

сімейних міфах та концепціях. Переосмислення та корекція 

сімейних сценаріїв. 

10/11 

8 Подання про сім'ю як про систему. Параметри сімейної 

системи ( ієрархія, межі, гнучкість,  рольова структура, 

комунікація, сімейні сценарії, сімейні міфи). 

Характеристика психосоматичної сім'ї. Ідентифікований 

пацієнт. Рівні аналізу сімейного симптому. Індивідуальний 

(окремий член сім'ї).  

10/11 

9  Показання для сімейної терапії дітей з психосоматичними 

розладами. Дисфункціональна сім'я. Основні завдання 

сімейної терапії. Нормативні і ненормативні кризи. 

Алгоритм роботи з сім'єю, яка пережила кризу. 

Характеристики симптоматичного поведінки 

10/11 

 

 Разом  90/108 
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9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Теми для індивідуальних завдань, доповідей та рефератів. 

1. Диференціально-аналітичний аналіз як неопсихоаналітичний метод 

поєднаний з гуманістичним поглядом на людину. 

2. Психологія розвитку. Принципи гуманістичної, ресурс-орієнтованої і 

конфлікт-центрірованої психотерапії і консультування.  

3. Три принципу Позитивною Психотерапії – надії, балансу та самопомочі 

(консультування). Позитивна концепція людини.  

4. Людські інтеракції та комунікації. Вплив культуральних цінностей на 

людські комунікації.  

5. Транскультуральний підхід в психотерапії і консультуванні.  

6 Трактування понять «реабілітація», «соціальна реабілітація», 

«психологічна реабілітація» у сучасній науковій літературі.  

7.Об'єкти соціально-психологічної  реабілітації.  Суб'єкти соціально-

психологічної  реабілітації. 

8.Відмінності Позитивної психотерапії від класичних психотерапевтичних 

підходів.  

9.Зосередження на здатності людини відновлюватися.  Спалютогенез. 

10.Розвиток адаптаційного потенціалу.  Розширення потенціалу особистості 

за допомогою транскультурального та інтеграційного підходу. 

11. Реабілітаційні аспекти Позитивної і Транскультуральної психотерапії.  

12. Основні реабілітаційні техники в Позитивної і Транскутуральної 

психотерапії. 

13. Відмінності реабілітаційної роботи на різних етапах онтогенезу. 

14. Створення реабілітаційних програм в залежності від типов особистості. 

15.Зміст  соціально-психологічної реабілітації дітей з функціональними 

обмеженнями. 

16. Особливості соціально-психологічної реабілітації людей, які зазнали 

насильства в сім’ї.  
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17.Робота з безпритульними та бездоглядними підлітками у Центрах 

соціально-психологічної реабілітації. 

18. Основні напрями соціально-психологічної роботи з ВІЛ-інфікованими та 

хворими на СНІД.  

19.Специфіка соціально-психологічної роботи з суїцидальними клієнтами. 

20. Психологічні особливості переживання кризи та втрати. 

21. Соціально-психологічна реабілітація девіантних дітей. Психологічний 

світ та стан безробітних. 

22.Методи психологічної реабілітації.  

23.Використання соціально-психологічного тренінгу у психологічній 

реабілітації.  

24.Відрізнення макротравм та мікротравм в Позитивної психотерапії. 

25. Індивідуальні реабілітаційні заходи та  техникі в залежності від 

травмування та особливостей особистості.  

26.Позитивна стимуляція як  інтервенція. Використання метафор, притч та 

казок народів світу для підтримки та стимуляції. 

27.Основні психоаналітичні теорії щодо психосоматичні симптоми. 

28. Характерологічні теорії у психосоматиці. 

29. Роль теорій стресу щодо психосоматики. 

30.Інтегративна теоретико-методологічна база Позитивної психотерапії. 

31.Методи обстеження психосоматичних хворих.  

32. Особливості процесу психокорекції в роботі з різними типами 

особистості на різних етапах онтогенезу.  

 

 

10. Методи навчання 

  

Навчальна стратегія ґрунтується на евристичному та діяльнісному підходах і 

спрямована на формування нових знань і їх практичним застосування. 

Передбачено проведення лекційних занять, лабораторних занять, дискусій, 

самостійне вивчення літератури, інших джерел. 
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11. Методи контролю – залік  
Використовується два види контролі: поточний і тематичний. При поточному 

контролі фіксуються результати виконання самостійних завдань 60%. При 

тематичному контролі оцінюється результати письмового тесту проводитися на 

останньому занятті  - 40%. 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Диференціально-аналітичний аналіз як неопсихоаналітичний метод 

поєднаний з гуманістичним поглядом на людину. 

2. Психологія розвитку. Принципи гуманістичної, ресурс-орієнтованої і 

конфлікт-центрірованої психотерапії і консультування.  

3. Три принципу Позитивною Психотерапії – надії, балансу та самопомочі 

(консультування). Позитивна концепція людини.  

4. Людські інтеракції та комунікації. Вплив культуральних цінностей на 

людські комунікації.  

5. Модель балансу. Реакції на конфлікт і модель вирішення конфлікту. 

6. Актуальний конфлікт, базовий конфлікт і внутрішній конфлікт. 

7. Ключовий конфлікт як регулятор моделі реагування.  

9.Позитивна інтерпретація в конфліктах. 

10. Використання і функції притч, історій, мудрості, прислів'їв і приказок в 

психотерапії і консультуванні. 

11. Розвиток здібностей людини. Базові здібності, вторинні і первинні 

актуальні здібності.  

12.Диференціальний аналіз.  

13. Теорія мікротравм, актуальні здібності і конфлікт.  

14.Три стадії взаємодії – зв’язування, диференціація, відділення. 

15. Застосування п'ятиступінчастої стратегії в психотерапії, консультуванні, 

самодопомоги та освіті.  

16. Сфери конфліктних реакцій, механізми захисту і компенсації чотири  

вимірювання моделей відносин і відповідальності.  
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17. Вікові аспекти актуальних здібностей.  

18. Транскультуральний підхід в психотерапії і консультуванні.  

19 Трактування понять «реабілітація», «соціальна реабілітація», 

«психологічна реабілітація» у сучасній науковій літературі.  

20.Об'єкти соціально-психологічної  реабілітації. 

21.  Суб'єкти соціально-психологічної  реабілітації. 

22.Відмінності Позитивной психотерапії від класичних психотерапевтичних 

підходів.  

23.Зосередження на здатності людини відновлюватися.  Спалютогенез. 

24.Розвиток адаптаційного потенціалу. 

25. Розширення потенціалу особистості за допомогою транскультурального 

та інтеграційного підходу. 

26. Реабілітаційні аспекти Позитивної і Транскультуральної психотерапії.  

27. Основні реабілітаційні техникі в Позитивної і Транскутуральної 

психотерапії. 

28. Методи роботи з вторинними здібностями як можливість формування 

соціальних навичок та нових копінг-стратегій. 

29. Відмінності реабілітаційної роботи на різних етапах онтогенезу. 

30.Робота з індивідуальними схемами конфлікту.  

31 Створення реабілітаційних програм в залежності від типов особистості. 

32.Зміст  соціально-психологічної реабілітації дітей з функціональними 

обмеженнями. 

33. Особливості соціально-психологічної реабілітації людей, які зазнали 

насильства в сім’ї.  

34.Робота з безпритульними та бездоглядними підлітками у Центрах 

соціально-психологічної реабілітації. 

35. Основні напрями соціально-психологічної роботи з ВІЛ-інфікованими та 

хворими на СНІД.  

36.Специфіка соціально-психологічної роботи з суїцидальними клієнтами. 

37. Психологічні особливості переживання кризи та втрати. 
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38. Соціально-психологічна реабілітація девіантних дітей. Психологічний 

світ та стан безробітних. 

39.Методи психологічної реабілітації.  

40.Використання соціально-психологічного тренінгу у психологічній 

реабілітації.  

41.Відрізнення макротравм та мікротравм в Позитивної психотерапії. 

42. Індивідуальні реабілітаційні заходи та  техникі в залежності від 

травмування та особливостей особистості.  

43.Позитивна стимуляція як  інтервенція. Використання метафор, притч та 

казок народів світу для підтримки та стимуляції. 

44.Основні поняття і класифікація у психосоматиці. 

45.Основні психоаналітичні теорії щодо психосоматичні симптоми. 

46. Характерологічні теорії у психосоматиці. 

47. Роль теорій стресу щодо психосоматики. 

48.Емоційні теорії у психосоматиці. Поняття алексітімії. 

49.Цілі психосоматичної допомоги.  

50.Збір анамнестичних даних.  

52.Показання для проведення психодинамічної терапії та її етапи.  

53.Тимчасова динамічна терапія.. 

54.Інтегративна теоретико-методологічна база Позитивної психотерапії. 

54. Причини породження психосоматичних симптомів згідно з Позитивної 

психотерапії. 

55. Суб’єктний та  об’єктному підходи в роботі з клієнтом. 

56.Чотири форми переробки конфліктів (фізіологія і психосоціальна ситуація 

напруги.   

57.Симптом як засіб комунікації. Функції симптому. 

58. Симптом як наслідок і наявність вторинних вигод.  

59.Симптом як наслідок ідентифікації або наслідування. 

60. Симптом як наслідок психічної травми.  

61.Симптом як наслідок втоми , перевантаження або тривалого стресу.  
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62.Симптом як феномен системи. Симптом як порушення сімейних зв'язків і 

сімейної структури. 

63.Подання про сім'ю як про систему. Параметри сімейної системи 

64.Характеристика психосоматичної сім'ї. Ідентифікований пацієнт. 

65.Показання для сімейної терапії дітей з психосоматичними розладами. 

66.Основні завдання сімейної терапії.  

67.Транскультурне мислення як основа позитивної сімейної  психотерапії. 

68.Концепції, міфологія і східні притчі в терапевтичної ситуації. Пошук 

ресурсів у сімейних міфах та концепціях.  

69.Переосмислення та корекція сімейних сценаріїв. 

70. Позитивна сімейна психотерапія і розвиток сімейного зцілення.  

71.Методи обстеження психосоматичних хворих.  

72.Диференцально-аналітичний опитувальник ДАО в позитивної 

психотерапії.  

73.Вісьбаденський опитувальник  як засіб оцінки результатів 

психотерапевтичного втручання. 

74 Робота з первинним інтерв’ю як необхідний засіб роботи у позитивної 

психотерапії.  

75. Особливості процесу психокорекції в роботі з різними типами особистості 

на різних етапах онтогенезу.  

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний 
контроль 

 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8   

9 8 9 9  9 9 9 8 30  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
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Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
85-89 В добре  
75-84 С 

70-74 D задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

14. Методичне забезпечення 

 

Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й список 

літератури. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Гончаров М.А. Операционализация конфликтов в Позитивной Психотерапии 

/ М.А. Гончаров. – Хабаровск:, 2013.- 60с. 

2. Кириллов И.О. Базовый курс по позитивной психодинамической 

психотерапии / И.О.Кириллов, - Рига: Издательский дом Мегапрессгрупп, 

2007.-  240с. 

3. Литвиненко О.Д.  Проблема психотравми у психологічній науці: основні 

погляди та підходи/ О.Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного 

університету. – Одеса. – 2016. - Т. 16. Вип.13. Психологія.  – С. 179-185. 

4. Литвиненко О. Д. Проблема адаптаційного потенціалу особистості в 

психологічній науці [Lytvynenko O.D. The problem of personality adaptation 

potential in psychological science] / О.Д. Литвиненко // Fundamental and applied 
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researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 (13) – c0-publ.: 

Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. –Р. 

371-378. 

5. Литвиненко О.Д. Психосоматичний підхід до проблем психологічного 

здоров’я особистості / О.Д. Литвиненко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Психологічні науки – Херсон. – 2016. -  № 

4.– С. 57- 82. 

6. Литвиненко О. Д. Адаптаційний потенціал особистості як ії інтегративна 

характеристика [Lytvynenko O.D. The adaptation potential of the personality as 

its integrative characteristics ] / О.Д. Литвиненко // Science and рractice: 

Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. - P. 

267-270. 

7. Маслоу А. Самоактуализированные люди: исследование психологического 

здоровья / А. Маслоу. – СПб.:, 1999. – 234 с 

8. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан 

[Пер. с  нем.].  – М.: Медицина, 1996. – 464 с. 

9. Пезешкиан Н., Пезешкиан Х. Позитивная психотерапия – 

транскультуральный и междисциплинарный поход / Н. Пезешкиан // 

Обозрение психиатрии и медицинской психологи им. В. М. Бехтерева. – СПб, 

1993. – №4. – С. 63–75. 

10. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапія: семья как терапевт / Н. 

Пезешкиан [Пер. с  нем.].  – М.: Медицина, 1996. –336с. 

11. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения 

конфликтов  / Н. Пезешкиан  [Пер. с  нем.]. –  СПб.: Речь, 2002. — 288 с. 

12. Пезешкиан Н., Пезешкиан Х. Психосоматический подход в терапии 

бронхиальной астмы и гипервентиляционного синдрома / Н.Пезешкиан // 

Позитум - Журнал позитивной психотерапии. - 1996. - №1. - C. 7 - 16.  

13. Пезешкиан Х., Четвериков Д.В., Якубенко О.В.,  Технологии Позитивной 

Психотерапии в профилактике пограничных нервно-психических 
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расстройств школьников / Х. Пезешкиан. // сборник «Актуальные вопросы 

психиатрии и наркологии». – Омск, 2000. – С. 114-117.  

14.  Пезешкиан Х., Якубенко О.В. Психодинамическая терапия стресса. / 

Х.Пезешкиан // Позитум, научно-практический журнал. – 2001.- №1. – С. 15-

26;  

15. Роджерс К. Становление личности: Взгляд на психотерапию / Карл Роджерс / 

Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с. 

16. Франкл В. Человек в поисках смысла / В.Франкл [Пер. с англ. и нем.] [общ. 

ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева]. – М.: Прогресс,1990. – 368 с.  

 

Додаткова 

 

1.  Аккерман, Н. Семья как социальная и эмоциональная единица / Н. Аккерман // 

Семейная психотерапия / сост. Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова, 

В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 2000. – С. 17–27. 

2. Александер, Ф. Психосоматическая медицина / Ф. Александер. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2002. – 354 с. 

3. Аммон, Г. Психосоматическая терапия / Г. Аммон. – СПб. : [б. и.], 2000. –238 с. 

4. Блейхер В.М., Крук И.В. - Патопсихологическая диагностика.- К.1979. 

5. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Дж. Боулби. – М. : 

[б. и.], 2004. — 232 с. 

6. Бройтингам В. с соавт. – Психосоматическая медицина.- М. 1999. 

7. Бурлачук Л.Ф.-Исследование личности в клинической психологии - К.1979. 

8. Вассерман Л.И. с соавт.- Психологическая диагностика типов отношений к 

болезни при психосоматических и нервно-психических расстройствах.-

СПб.1991. 

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

10. Губачев Ю.М. с соавт.- Клинико-физиологические основы психосоматических 

соотношений.- Л.1981.  

11. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. М. 
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2000.112с. 

12. Исаев Д.Н.- Психосоматическая медицина детского возраста.-СПб.1996. 

13. Кабанов М.М.- Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.-

Л.1983. 

14. Кулаков  С .А. Основы  психосоматики .—  СПб.:  Речь,  2003. — 288с 

15. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и натрогенные заболевания.-М.1977. 

16. Любан-Плоцца Б. С соавт. – Психосоматические расстройства в общей 

медицинской практике. – СПб.2000.  

17. Малейчук,  Г.И. Тело и телесный симптом в фокусе гештальт-подхода – Режим 

доступа:http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=174&t=292 

18. .Малейчук,  Г.И. Симптом как системный феномен – Режим доступа: 

http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=680&t=447 

19. Малер, М. Процесс сепарации-индивидуации и формирование идентичности / 

М. Малер, Дж. Б. Мак-Девитт // Журнал практической психологии и 

психоанализа – 2005. – № 2. – Режим доступа: 

http://psyjournal.ru/j3p/vol.php?id=200502 (17. 02. 2009). 

20. Мак-Дугалл, Н. Театр тела Психоаналитический подход к психосоматическим 

расстройствам / Н. Мак-Дугалл. – М. :Когито-Центр, 2007. – 213 с. 

21. Менегети А. – Психосоматика. – М. 2002. 

22. Мілтон Селигман, Розалін Бенджамін Дарлінг. Звичайні сім'ї, особливі діти. 

Переклад: Холмогорова Наталя .- М: "Теребинту", 2007. 

23. Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл. 2002. – 287 с. 

24. Эйдемиллер, Э.Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия // Э.Г. 

Эйдемиллер, И.В. Добряков., И.М. Никольская. – СПб. : Речь, 2006. –352 с. 

25. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис. – СПб. : Питер, 2008. – 672 с. 

 

 

 

              

http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=174&t=292
http://ruspsy.net/phpBB3/viewtopic.php?f=680&t=447
http://psyjournal.ru/j3p/vol.php?id=200502
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16. Інформаційні ресурсі 
 

Бібліотеки, інтернет, електронні книги. 

1. Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку психічної 

культури. Даний ресурс містить максимально широкий спектр ключових 

текстів з психології, психогігієни, філософії, релігії, культурології та ін.  

Режим доступу:  http://psylib.kiev.ua/ 

2. Сайт факультету соціології та психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка представляє наукову фахову онлайнову 

бібліотеку, зокрема  понад 20 повнотекстових електронних версій видань з 

психології. Режим доступу http://www.socd.univ.kiev.ua/ 

3. Інститут корекційної педагогіки і психології, м. Київ. Режим доступу 

www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?limitstart 

4. Сайт факультету Московського державного університету ім 

М.В.Ломоносова. В розділі «Наукова робота» розміщено монографії, статті 

співробітників університету. Режим доступу http://www.psy.msu.ru/ 

5. Перша українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу    

http://pidruchniki.com.ua/  

6. Електронна бібліотека. Режим доступу     http://www.info-library.com.ua/  

7. Психологічний центр травматерапії, м. Київ. Режим доступу  
http://traumatherapy.com.ua/article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psy.msu.ru/
http://pidruchniki.com.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://traumatherapy.com.ua/article
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Додаток 1 

10 обов’язкових завдань за предметом 

 

При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 

обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу. Завдання, виконані 

в повному обсязі оцінюються у 60 балів (витяг з протоколу №2 від 26.10.2017 з 

засідання Вченої Ради ІМЕМ). 

1. Наявність конспекту лекцій 

2. Виконання одного індивідуального завдання 

3. Усний опис історії становлення і розвитку Позитивної і Транскультуральної 

психотерапії (всі напрямки) 

4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за вибором 

студента)  

5.Конспект основних положень монографії Пезешкиан Н. Психосоматика и 

позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан [Пер. с  нем.].  – М.: Медицина, 1996. – 

464 с. 

6. Конспект основних положень монографії Гончаров М.А. Операционализация 

конфликтов в Позитивной Психотерапии / М.А. Гончаров. – Хабаровск:, 2013.- 60с. 

7. Конспект основних положень монографії Кириллов И.О. Базовый курс по 

позитивной психодинамической психотерапии / И.О.Кириллов, - Рига: 

Издательский дом Мегапрессгрупп, 2007.-  240с. 

8.  Конспект основних положень монографії Пезешкиан Н. Позитивная семейная 

психотерапія: семья как терапевт / Н. Пезешкиан [Пер. с  нем.].  – М.: Медицина, 

1996. –336с. 

9. Аналіз статті Литвиненко О.Д. Психосоматичний підхід до проблем 

психологічного здоров’я особистості / О.Д. Литвиненко // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки – Херсон. – 

2016. -  № 4.– С. 57- 82. 

10. Аналіз статті Литвиненко О. Д. Адаптаційний потенціал особистості як ії 

інтегративна характеристика [Lytvynenko O.D. The adaptation potential of the 
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personality as its integrative characteristics ] / О.Д. Литвиненко // Science and рractice: 

Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016. - P. 267-

270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


