




                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 5 

 

годин – 150 

 

 

змістових модулів – 4 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 
____________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 
 

перший 
(бакалаврський)  

за вибором 
(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 
3-й 3-й 

Семестр 

5-й 5,6 -й 

Лекції 
18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 
42 год. 14 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год. 130 год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Вивчення цієї дисципліни диктується вимогами сучасного життя. 

Зміни, що виникають в емоційній сфері людини під впливом перевтоми нервової 

системи  ( інтенсифікація роботи, не вирішені проблеми, конфлікти в домі та на 

роботі, невміння раціонально розподіляти час для відпочинку та інше) приводять 

до виникнення психогенних відчуттів. За своєю клінічною картиною вони 

наближаються до проявів різних соматичних хвороб, що приводить до 

діагностичних помилок та неефективного лікування.  

Метою курсу є: забезпечення студентів системою теоретичних знань в 

області психосоматики, виступаючої як одна з основних соціально значущих 

галузей сучасної клінічної психології, для підготовки до професійної діяльності у 

сфері «людина - людина»; ознайомити майбутніх психологів із знанням про 

принципи та основні механізми взаємовпливу тілесного та психічного в людині, 

навчитися відслідковувати психогенез соматичних захворювань та роль тілесних 

дисфункцій у виникненні та розвитку психологічних проблем.  

 Завдання: 
1. Сформування у студентів наукового уявлення про психосоматику як 

галузі клінічної психології, основних видах психосоматичних розладів і 

механізмах їх формування. 

2. Вивчення теорій психосоматогенеза. 

3. Формування уявлень про види психосоматичних розладів. 

4. Сформування навичек постановки дослідницьких завдань у сфері 

визначення ролі і ступеня впливу психологічного чинника на 

виникнення і перебіг соматичної патології. 

5. Володіння про методи діагностики і корекції психосоматичних 

розладів, їх психопрофілактики . 

6. Формування навички постановки дослідницьких завдань в області 

психосоматики . 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетенцій: 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетенцій: 

 ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 ЗК11  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 ЗК12 Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного 

стану. 

 СК6  Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

 СК8 Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

 СК9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно 

до запиту. 

 СК11  Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

 

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен демонструвати відповідні результати навчання: 

 ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.  

 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань.  
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 ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

 ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

 ПР5. Обирати та застосовувати валідний дослідження.  

 ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.  

 ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.  

 ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

 ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання.  

 ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника.  

 ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій.  

 ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

 ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

 ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.  

 ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.  

 ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 



 5 

діяльності психолога.  

 ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

 ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

 ПР. 20 Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної 

діяльності людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, 

політичній, клінічній психології, етнопсихології. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Загальна частина. Загальна характеристика психосоматики. Методи. 
Принципи. 

 

Тема 1. Історія психосоматичної медицини та сучасні теорії. Історичний 

екскурс. Основні поняття і класифікація. Патогенез стресу по В. Кеннон і             

Г. Сельє. Кортико-вісцеральна теорія Бикова-Курцина. Типологія З.Фрейда 

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. Мітчерліха. 

Вклад 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. Французька школа психосоматики (Давид, Марти). 

Оператуарне мислення та оператуарне життя. Підхід Г. Фрайбергера: 
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псевдонезалежність і маніфестує залежність; конфлікт залежності / незалежності і 

близькості/дистанціювання, основні психодинамічні фактори: емоційна 

стриманість, нарцистичні образи, фрустрована агресія і депресія). Типова картина 

психосоматичної сім'ї за С. Мінухіним і Ліберманом. Інтегративний підхід               

Г. Шефера і Д.М. Оудсхорна. 

 

Тема 2. Принципи психосоматичної терапії. Цілі психосоматичної 

допомоги. Збір анамнестичних даних. Мультимодальний опитувальник              

А. Лазаруса. Визначення рівня алекситимії і ступеня соціальної значущості 

хвороби для пацієнта. Виявлення домінуючого інстинкту за В. Гарбузовим і 

показань для проведення психотерапії за А. Беком. Гіпнотерапії за М. Еріксоном, 

НЛП, прогресуюча м'язова релаксація за Е. Джейкобсоном, аутотренінг і 

спрямована органотренировка Клейнзорге і Клюмбіеса. Раціональна і когнітивна 

терапія В.Д. Менделевич і С.Л. Соловйова, А. Бек. Раціонально-емотивна терапія 

А. Елліса. Систематична десенситізація за Дж. Вольпе. Асертивний тренінг. 

Подолання алекситимії за Н.Д. Семеновою і О.Ф. Макаровю. 

Показання для проведення психодинамічної терапії та її етапи. Аналіз 

сновидінь і виявлення символічного значення тілесного симптому. Тимчасова 

динамічна терапія. Групова терапія динамічна за П. Куттером і Г. Аммоном. 4-

ступінчаста психодинамічно орієнтована терапія Г. Фрайбергера. Когнітивно-

динамічна терапія за А.Б. Холмогоровою і Н.Г. Гаранян. Сомато-орієнтована 

психотерапія Маурер. Емоційно-образна терапія Н.Д. Лінде. Символдрама            

Х. Лейнер. Холотропна терапія С. Грофа. 

Рухова терапія. Біоенергетичний аналіз А. Лоуен: шар Его, шар м'язової 

напруги, шар негативних емоцій; аналіз тілесної організації та експресії 

витіснених почуттів; специфічні вправи. Гештальт терапія: 3 зони 

усвідомлювання та 5 механізмів порушення процесу саморегуляції. 4 рівні руху 

терапевтичного процесу і вираження почуттів. Робота зі сновидіннями і 

фантазіями. Етапи групової гештальттерапії. Логотерапия В. Франкла. Позитивна 
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та Транскультуральна терапія за Н. Пезешкіаном. Арттерапія. Піскова терапія. 

Синтетична терапія В. Кречмера. 

 

Тема 3.  Формування психосоматичної структури особистості в 
онтогенезі. Дж. Мак-Дугалл. Психосоматика – як архаїчна форма психічного 

функціонування. Психосоматична реакція і психосоматична структура. Роль 

матері. Емоційно - тілесне взаємодію. Сомато-психічна матриця. Мати як 

посередник. Внутрішня мати. Психосоматична уразливість. Г.Аммон. 

Психосоматика як структурне пошкодження Я. Тілесне (соматичне) Я. Соматичні 

кордону. Ідентичність і психосоматика. Роль матері. Депресівногенна і 

шизофренногенна мати. Психотерапія як відновлення Я - ідентичності. Теорія 

об'єктних відносин (М. Малер). Психосоматичний симптом як результат 

порушення об'єктних відносин. Сепарація - індивідуація. Межі Я. 

Психосоматична структура особистості. Г. Аммон, Дж. Мак-Дугалл). Загальна 

характеристика клієнтів з психосоматичної структурою особистості. Інфантильні 

спроби впоратися з емоційним болем. Використання тіла для комунікації.  

 

 

Змістовий модуль 2.  
Основні психосоматичні розлади 

 

Тема 4. Невроз і стрес. Фобічні розлади. Агорафобія, соціальні і специфічні 

фобії. Психодинаміка фобій (З. Фрейд, О. Феніхель). Панічний розлад. 

Вегетативний криз. Тривожний генералізований розлад. Психодинаміка тривоги 

(З. Фрейд, К. Хорні, Е. Еріксон, Р. Мей, В. Техке.  

Тріада К. Ясперса для психогеній. Категорії психотравм. Діагностика 

реакції на стрес. Гостра реакція на стрес. Посттравматичний стресовий розлад. 

Розлади адаптації. Перебіг гострого горя, затяжна реакція горя і психотерапія за 

Г.В. Старшенбаумом. 
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Психодинаміка істерії. Витіснення, заперечення, дисоціація, конверсія, 

первинна та вторинна вигода. Дисоціативні рухові розлади. Істеричні паралічі. 

Астазія-Абаза, істерична непритомність. Сугестивна терапія. Конверсійні судомні 

розлади. Істеричний припадок, його відмінність від епілептичного. Тики, 

спастична кривошия, писальний спазм, мовні розлади. Істерична анестезія і 

випадання функцій органів чуття.  

Неврастенія. Синдром дратівливої слабкості, вегетативна лабільність, 

сенсомоторні та афективні порушення. Невроз виснаження і реактивна 

неврастенія. Характерологічні особливості хворих. 

 

Тема 5. Депресія, соматизований і іпохондричний розлад. Маскована 

депресія. Діагностика розгорнутого соматичного синдрому. Вегетативна депресія 

Р. Лемке і вегетосудинна дистонія. Циклотимія. Діагностика субдепресивного 

синдрому. Сезонні афективні розлади. Дистимії. Діагностика соматизованої 

дистимії. Реактивна депресія. 

Зв'язок депресії з агресією за З. Фрейдом і К. Абрахамом. Вклад М.Кляйн. 

Механізми нарцистичної депресії за Г. Аммоном. Підхід С. Менцоса. 

Психодинамічні механізми депресії за М.М. Решетніковим. Д. Хелл про роль 

міжособистісних відносин депресивного хворого. Тиранія повинності за К. Хорні. 

Роль тривожної гіперопіки в дитинстві і оральної залежності за Р. Телле і              

В. Бройтігамом. Когнітивно-поведінкова модель А.Бека. 

Соматоформні розлади. Синдром альбатроса. Соматизовані розлади. 

Особистісні особливості хворих соматоформними розладами. Іпохондрія. 

Дисморфофобія. Психодинаміка і психотерапія іпохондричних хворих. 

 

Тема 6. Соматоформні вегетативна дисфункція. Психогенні серцево-

судинні розлади. Психогенна кардіалгія, її відмінність від нападу стенокардії. 

Невротична тахікардія пароксизмальна тахікардія. Кардіофобічний синдром, 

псевдоревматична і псевдоінфарктна форма. Особливості при панічному розладі.. 
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Судинні соматоформні розлади (вегетосудинна дистонія). Гіпотонічний синдром, 

судинний непритомність. Механізми психологічного захисту. 

Дисфункція верхнього відділу травного тракту. Дисфагія, іпохондричні і 

паранояльна форма. Аерофагія і психогенна блювота. Синдром роздратованого 

шлунку, походження і терапія. Дисфункція кишечника. Слизовий коліт. Синдром 

подразненої кишки, кишкові кризи, форми хронічного перебігу.  

Психогенні розлади дихання. Синдром гіпервентиляції. Психогенний 

кашель. Кашель «закочування» у дітей. Ларингоспазм. Невротичний дихальний 

синдром: дихання зітханнями і дихальний корсет. Затримка і почастішання 

сечовипускання. Підвищена пітливість і нервовий свербіж. Хронічний 

соматоформний больовий розлад. Головний біль напруги і пучковий головний 

біль. Болі в м'язах і суглобах, фіброміалгия і радикуліт. 

 

Тема 7. Розлади харчування і сну. Нервова анорексія. Особистісні 

особливості. Особливості перебігу у чоловіків. Аскетична і булімічна форма 

анорексії. Аноректична сім'я за М.С. Палаццолі, С. Мінухіним, В. Вандерейкеном 

і Р. Мірманом. Психодинаміка розладів.  

Нервова булімія. Особливості особистості. Перебіг. Соматичні ускладнення. 

4 форми гіперфагія. Виявлення булімії. Походження і психодинаміка. Біологічне 

лікування. Завдання психотерапії. Первинна бесіда за С.А. Кулаковим.  

Безсоння і гіперсомнія неорганічної природи. Гіпнагогічні галюцинації, 

ранковий параліч, денна сонливість, катаплексія. Розлад режиму сну-неспання, 

«жайворонки» та «сови». Сноходіння, нічні жахи і кошмари. Походження 

порушень сну. Гігієна сну і профілактика залежності від снодійних. Заходи 

безпеки при катаплексіі і сомнамбулізму. 

 

Тема 8. Сексуальні дисфункції. Сексуальна ареактівность. Приховані 

форми сексуального уникнення. Походження фригідності. Боязнь зачаття. Відраза 

до сексу. Відсутність сексуального задоволення. Відсутність генітальної реакції. 

Недостатня ерекція. Оргазмічна дисфункція. Походження аноргазмії у жінок. 
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Затримка еякуляції. Передчасна еякуляція. Вагінізм і діспарейнія. 

Психосексуальний криз молодих жінок. Підвищена статевий потяг. Нав'язлива 

мастурбація, сатиріазіс, донжуанізм і проміскуїтет. 

Психогенез психосексуальних розладів і синдром тривожного очікування 

сексуальної невдачі за Г.С. Кочаряном і А.С. Кочаряном. Способи психологічної 

адаптації до сексуальних дисфункцій за В.В. Кришталем і С.Р. Григоряном: 

компенсація, псевдокомпенсація, гіперкомпенсація, звикання. Активно-оборонна і 

пасивно-оборонна психологічний захист у хворих з сексуальними дисфункціями. 

Походження і психодинаміка розладів (Х. Беккер і В. Сенф, М. Кляйн, Тауск і     

К. Абрахам, О. Феніхель, А. Федорова і М. В. Єкімов). 

 

Тема 9. Соматогенні психічні розлади. Квадріада К. Шнайдера. Реакції 

особистості на соматичну хворобу за К.А. Скворцовим,  А.Є. Личко і               

Н.Я. Івановим.  

Гіпертонічна хвороба та інсульт. Особистісний профіль і сім'я гіпертоніка. 

Роль методів і отреагування, проблема контролю. Мігрень, особливості 

особистості (Ф. Фромм-Райхманн, Б. Любан-Плоцца, Ф. Александер). Терапія. 

Хронічна ішемічна хвороба серця і коронарна особистість за Г. Фрідманом  і Р. 

Розенманом. 3 стадії хвороби: клініка і психодинамика. Інфаркт міокарда та 

методи терапії після інфаркту. 

Бронхіальна астма. Клініка, перебіг, психодинаміка. Особистісна 

характеристика і зміна особистості при хронічному перебігу. Туберкульоз легень. 

Особистісні особливості. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Варіанти 

перебігу та особистісні типи. Варіант хворого з «неврозом характеру» і 

«тиранічного пацієнта». Неспецифічний виразковий коліт і хвороба Крона. 

Тиреотоксикоз і цукровий діабет. Дісменорея і передменструальний 

синдром. Психічні розлади при патологічної вагітності та післяродова депресія. 

Мимовільний викидень. Безпліддя і помилкова вагітність. Клімактеричні 

неврозоподібні стани: астеновегетативний синдром, емоційні розлади, сенесто-

іпохондричні порушення, істероподобні розлади. 
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Ревматоїдний артрит: клініка, перебіг та особливості особистості. 

Радикуліт, зв'язок локалізації болю з особистісними факторами. Нейродерміт. 

Зв'язок локалізації екземи з характером міжособистісного конфлікту. Кропив'янка 

і герпес. Сугестивна терапія шкірних хвороб. 

Рак і СНІД. Психологія важко хворого. Стадії передсмертного стану за       

Е. Кюблер-Росс. Повідомлення хворому про несприятливий діагноз за 

В.Бройтігамом  і В.В. Івашовим. Психотерапія важко хворих (А. А. Шутцебергер, 

Ф. Е. Василюк, Н. Бусигіна, К. Саймонтон і С. Саймонтон, Ю. Власова та             

А. Щербаков, В. Баскаков). 

 

Тема 10. Розлади особистості у соматично хворих. Паранояльні 

особистості, іпохондричний синдром. Особливості позиції професіонала. 

Завдання індивідуальної когнітивно-поведінкової терапії. Шизоїдні особистості і 

астенодепресивний синдром. Антисоціальні особистості та синдром 

Мюнхгаузена. Епілептоїдні особи і серцево-судинні хвороби. Облік агресивних 

тенденцій. Межовий розлад особистості і сенесто-іпохондричний синдром, 

адиктивна і суїцидальна поведінка.. Істероїдні особистості. Дефензівний тип. 

Особливості позиції терапевта. 

Компульсивна особистість, вегетосудинна дистонія, спастичний коліт, 

остеохондроз. Когнітивні мішені. Значення раціональної терапії та методів 

релаксації. Соматизовані емоційні реакції. Залежна особистість, емоційно-

вегетативна лабільність, типові захворювання.  

Нарцисична особистість, тенденція до «відходу у хворобу» і лікарської 

залежності. Типові психологічні захисту. Деструктивний нарцисизм за                  

Г. Аммоном. Особливості сетинга і терапевтичні мішені. Пасивно-агресивна 

особистість і суїцидальні погрози. Мазохістська особистість, віктимна. Типові 

психологічні захисту. Тріхотіломанія.. Синдром Мюнхгаузена, відмінність від 

симуляції. Делегований синдром Мюнхгаузена. Походження за К. Меннінгом  і Е. 

Берном. 
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Змістовий модуль 3 

Психосоматика у сімейних системах.  

 

Тема 11. Сім'я як система. Сімейний симптом і сімейна криза.  

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. Міланська 

група. Позитивна конотація. Показання для сімейної терапії дітей з 

психосоматичними розладами. Дисфункціональна сім'я. Основні завдання 

сімейної терапії. Етапи диференційованої сімейної терапії за Д.М. Ісаєвим. 

Онтогенетично орієнтована інтенсивно-експресивна психотерапія та 

психокорекція за Ю.С. Шевченко. Сімейна терапія при енурезі, логофобії і 

шкільної фобії за А.І. Захаровим. Підхід К. Маданес. 

Симптом як наслідок невиражених почуттів. Симптом як наслідок 

внутрішніх конфліктів. Симптом як наслідок різного роду навіювань. 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 зв'язків і сімейної структури 

(сімейні переплетення, пареінтефікація, тріангуляція , прийняття на себе, 

слідування). 

Нормативні і ненормативні кризи. Алгоритм роботи з сім'єю, яка пережила 

кризу. Характеристики симптоматичного поведінки. Рівні аналізу сімейного 

симптому. Індивідуальний (окремий член сім'ї). Мікросистемність (нуклеарна 

сім'я). Макросистемного (розширена сім'я). Мегасистемне (сім'я і соціальне 

оточення . 

 

Тема 12. Психосоматичні розлади у дітей. Невропатія за                             

В. В. Ковальовим. Вегето-соматичні розлади у депресивних дітей. Страх розлуки і 

шкільна фобія. Діагностика та терапія. Анаклітична депресія за Р.Шпітцем. 
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Діагностика і походження. Дитячі тики. Клініка і психодинаміка. Синдром Жиля 

де ля Туретта. Клініка, перебіг. Психодинамічні аспекти розладів. Завдання 

шкільного психолога. 

Неорганічний енурез, його відмінність від неврозоподібного нетримання 

сечі. Варіанти психогенного нічного енурезу. Походження і психодинаміка за     

О. Феніхелем. Неорганічний енкопрез. Відмінність первинного енкопрезу від 

вторинного.  

Розлад харчування в ранньому віці. Зригування і «жування жуйки». Роль 

матері у розвитку розладів.. Заїкання. Психодинаміка. Комплексний підхід в 

лікуванні логоневроза. Програма логопедичних занять. Функціональні 

тренування, рольові ігри, гіпнотерапія і аутотренінг. 

 

 

Змістовний модуль 4. 
Методи психокорекції в психосоматиці. 

 

Тема 13.  Діагностика і лікування психосоматичних хворих. 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. Причини резистентності соматизованої депресії до 

психофармакотерапії. 

Терапевтична дія психотропних препаратів. Характеристика найбільше 

розповсюджених транквілізаторів. Побічна дія психотропних препаратів. 

 Психотерапія. Методи психотерапії. Симптоматична терапія соматизованої 

депресії.  

Системно-феноменологічний підхід Симптом як патологія контакту. Стадії 

формування симптому.. Різні підходи до психотерапії симптому. Когнітивно-
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поведінкова терапія. Методи аналітичної терапії. Гештальт-терапія.. 

Психоаналітичний підхід. Позитивна та Транскультуральна  психотерапія             

Н. Пезешкіана. 

 

Тема 14. Застосування психодіагностичних в проективних  методів в 
процесі психокорекції. Психокорекція дітей. Особливості процесу 

психокорекції в роботі з дітьми з порушеннями, батьківського –дитячих стосунків 

у сім’ї дитини з порушеннями, з оточенням дитини з порушеннями.  Створення 

сприятливого корекційно-повчального середовища для дитини з порушеннями в 

період її перебування удома. Діагносційно- корекційні програми: батарея 

діагностичних та корекційних методик. Методика «Фантом». Сутність методики. 

Особливості її застосування в процесі діагностики. Методика «Малюнок родини». 

Методика ДАМ. Методика Гармонія. Методика «Людина під дощем». 

Особливості її застосування в процесі корекції.  

  

 Тема 15. Основні напрямки корекційної роботи з дітьми з аутизмом з 
ДЦП та їх родиною, з онкологією та їх родиною. Особливості процесу 

діагностики дітей з аутизмом. Аналіз діагностичних  методів при роботі з дітьми з 

аутизмом. Аналіз корекційних  методів при роботі з дітьми з аутизмом. Аналіз 

методів діагностики та корекції сім’ї дітей з аутизмом. Особливості   процесу 

діагностики та корекції дітей з ДЦП. Аналіз діагностичних  методів при роботі з 

дітьми з аутизмом. Аналіз корекційних  методів при роботі з дітьми з аутизмом. 

Шляхи діагностики та корекції родин дитини з ДЦП.  Особливості   процесу 

діагностики та корекції дітей з онкологією. Аналіз корекційних  методів при 

роботі з дітьми з онкологією. Шляхи психологічної роботи родин дитини з 

онкологією. 
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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 п/с лаб інд ср л п/с лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Історія 

психосоматичної 

медицини та сучасні 

теорії. 

12 2 4   6 11 1 1   9 

Тема 2. Принципи 

психосоматичної 

терапії 

9 1 2   6 10  1   9 

 

 

Тема 3.  Формування 

психосоматичної 

структури особистості 

онтогенезі. 

12 2 4   6 10  1   9 

Разом за Змістовим 
модулем 1 

33 5 10   18 31 1 3   27 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Невроз і стрес 10 1 3   6 10 1 1   8 

Тема 5. Депресія, 

соматизований та 

іпохондричний розлад 

10 1 3   6 10 1 1   8 

Тема 6. Соматоформні 

вегетативні 

дисфункції 

9 1 2   6 10  1   9 

Тема 7. Розлади 9 1 2   6 10  1   9 
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харчування і сну 

Тема 8. Сексуальні 

дисфункції. 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 9. Соматогенні 

психічні розлади. 

9 1 2   6 9  1   8 

Тема 10. Розлади 

особистості у 

соматично хворих. 

9 1 2   6 9     9 

Разом за Змістовим 
модулем 2 

65 7 16   42 67 2 6   59 

Змістовий модуль 3 

Тема 11. Сім'я як 

система. Сімейний 

симптом і сімейна 

криза.   

10 1 3   6 11 1 1   9 

Тема 12. 

Психосоматичні 

розлади у дітей. 

10 1 3   6 10  1   9 

Разом за Змістовим 
модулем 3 

20 2 6   12 21 1 2   18 

Змістовий модуль 4 

Тема 13 Діагностика і 

лікування 

психосоматичних 

хворих. 

11 1 4   6 10 1 1   8 

Тема 14. Застосування 

психодіагностичних і 

проективних методів в 

процесі психокорекції. 

Психокорекція дітей 

10 1 3   6 10  1   9 
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Тема 15 Основні 

напрямки корекційної 

роботи з дітьми з 

аутизмом з ДЦП та їх 

родиною, з 

онкологією   та їх 

родиною 

10 1 3   6 10  1   9 

Разом за Змістовим 
модулем 4 

31 3 10   18 30 1 3   26 

Усього годин 15

0 

18 42   90 150 6 14   130 

 

 

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. 

4/1 

2 Принципи психосоматичної терапії 2/1 

3 Невроз і стрес 2/1 

4 Депресія, соматизований та іпохондричний розлади 2/1 

5  Соматоформні вегетативні дисфункції 2/1 
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6  Розлади харчування і сну 4/1 

7 Сексуальні дисфункції 2/0 

8 Соматогенні психічні розлади. 2/1 

9 Розлади особистості у соматично хворих. 2/1 

10 Підходи до етіології психосоматичних симптомів.   2/1 

    11 Сім'я як система. Сімейний симптом і сімейна 

криза.   

4/1 

    12 Психосоматичні розлади у дітей. 4/1 

13 Формування психосоматичної структури 

особистості онтогенезі. 

2/1 

14 Діагностика і лікування психосоматичних хворих. 4/0 

15 Застосування психодіагностичних методів в 

процесі психокорекції. 

2/0 

16 Особливості застосування проективних методик з 

психосоматичними клієнтами 

2/1 

17 Основні напрямки корекційної роботи з дітьми з 

аутизмом з ДЦП та їх родиною, з онкологією   та їх 

родиною 

2/1 

 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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8. Самостійна робота для студентів денного та заочного відділень 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 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: псевдонезалежість 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. Мінухін і Ліберман. Інтегративний підхід Г. Шефера і 

Д.М. Оудсхорна. 

6/8 

2 Рухова терапія. Біоенергетичний аналіз А. Лоуен: 

шар Его, шар м'язової напруги, шар негативних емоцій; 

аналіз тілесної організації та експресії витіснених почуттів; 

специфічні вправи. Гештальт терапія: 3 зони 

усвідомлювання та 5 механізмів порушення процесу 

саморегуляції. 4 рівні руху терапевтичного процесу і 

вираження почуттів. Робота зі сновидіннями і фантазіями. 

Логотерапия В. Франкла. Позитивна терапія за Н. 

Пезешкіаном. Арттерапія. Синтетична терапія В. 

Кречмера. 

6/8 

3 Неврастенія. Синдром дратівливої слабкості, 

вегетативна лабільність, сенсомоторні та афективні 

порушення. Невроз виснаження і реактивна неврастенія. 

Характерологічні особливості хворих і терапія. 

6/7 

 

4 

Соматоформні розлади. Синдром альбатроса. 

Соматизовані розлади. Особистісні особливості хворих 

        5/7 
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соматоформними розладами. Іпохондрія. Сенесто-

іпохондричний синдром. Дисморфофобія. Психодинаміка і 

психотерапія іпохондричних хворих. 

5 Дисфункція верхнього відділу травного тракту. 

Дисфагія, іпохондричні і паранойяльная форма. Аерофагія 

і психогенна блювота. Синдром роздратованого шлунку, 

походження і терапія. Дисфункція кишечника. Слизовий 

коліт. Синдром подразненої кишки, кишкові кризи, форми 

хронічного перебігу. Походження і терапія. 

5/7 

6 Безсоння і гіперсомнія неорганічної природи. 

Гіпнагогічні галюцинації, ранковий параліч, денна 

сонливість, катаплексія. Розлад режиму сну-неспання, 

«жайворонки» та «сови». Снохождення, нічні жахи і 

кошмари. Походження порушень сну.  

5/7 

 

7 

Психогенез психосексуальних розладів і синдром 

тривожного очікування сексуальної невдачі  за Г.С. 

Кочаряном і А.С. Кочаряном. Способи психологічної 

адаптації до сексуальних дисфункцій за В.В. Кришталем і 

С.Р. Григорян: компенсація, псевдокомпенсація, 

гіперкомпенсація, звикання. Активно-оборонна і пасивно-

оборонна психологічний захист у хворих з сексуальними 

дисфункціями.  

5/7 

8 Ревматоїдний артрит: клініка, перебіг та особливості 

особистості. Радикуліт, зв'язок локалізації болю з 

особистісними факторами. Роль сімейної терапії. 

Нейродерміт. Зв'язок локалізації екземи з характером 

міжособистісного конфлікту. Кропив'янка і герпес. 

Сугестивна терапія шкірних хвороб. 

5/7 

9 Нарцисична особистість, тенденція до «відходу у 5/8 
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хворобу» і лікарської залежності. Типові психологічні 

захисту. Деструктивний нарцисизм за Г. Аммоном. 

Особливості сеттинга і терапевтичні мішені. Пасивно-

агресивна особистість, аггравация і суїцидальні погрози. 

Когнітивні мішені.. Мазохістська особистість, віктимна. 

Типові психологічні захисту 

10 Симптом як наслідок психічної травми. Симптом як 

наслідок втоми, перевантаження або тривалого стресу. 

Симптом як феномен системи. Симптом як порушення 

сімейних зв'язків і сімейної структури (сімейні 

переплетення, пареінтефікація, тріангуляція , прийняття на 

себе, слідування. 

5/8 

11 Дисфункціональна сім'я. Основні завдання сімейної 

терапії. Етапи диференційованої сімейної терапії по Д.М. 

Ісаєвим. Онтогенетично орієнтована інтенсивно-

експресивна психотерапія та психокорекція по Ю.С. 

Шевченко. Сімейна терапія при енурезі, логофобии і 

шкільної фобії за А.І. Захаровим. Підхід К. Маданес. 

5/8 

12 Роль матері у розвитку розладів. Аверсивна і сімейна 

терапія. Заїкання. Клонична і тонічна форма. 

Пиходинаміка. Комплексний підхід в лікуванні 

логоневроза. Програма логопедичних занять. 

Функціональні тренування, рольові ігри, гіпнотерапія і 

аутотренінг. 

5/8 

13 Теорія об'єктних відносин (М.Малер). 

Психосоматичний симптом як результат порушення 

об'єктних відносин. Сепарація - индивидуация. Межі Я. 

Психосоматична структура особистості. Г. Аммон, Дж. 

МакДугалл). Загальна характеристика клієнтів з 

5/8 
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психосоматичної структурою особистості. (Інфантильні 

спроби впоратися з емоційним болем). 

14 Терапевтична дія психотропних препаратів. 

Характеристика найбільше розповсюджених 

транквілізаторів. Побічна дія психотропних препаратів.  

5/8 

15 Створення сприятливого корекційно-повчального 

середовища для дитини з порушеннями в період її 

перебування удома. 

5/8 

16 Методика «Людина під дощем» Сутність методики. 

Особливості її застосування в процесі діагностики. 

Особливості її застосування в процесі корекції.  

6/8 

17 Особливості   процесу діагностики та корекції дітей з 

онкологією. Аналіз корекційних  методів при роботі з 

дітьми з онкологією. Путі корекції родин дитини з 

онкологією 

6/8 

 

 Разом 90/130 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Теми для індивідуальних завдань, доповідей та рефератів. 

1. Психосоматичні теорії та моделі.  

2. Характерологічно орієнтовані напрямки і типології особистості.  

3. Психоаналітичні концепції. 

4.  Теорія специфічного психодинамічного конфлікту Александера. 

5.Інтегративні моделі.  

6. Концепція алекситимії  

7.Теорія стресу  

8.Психоендокрінний і психоімунний напрямки.  

9. Концепція ворожості.  
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10. Психосоматика та позитивна психотерапія Н.Пезешкіана. 

11. Основні напрямки терапії психосоматичних паціентів 

12. Психологічні методи корекції 

13.Діагностика психосоматичних пацієнтів 

14.Емоційний стрес як причина виникнення психосоматичних порушень 

15. Поведінкова терапія психосоматичних клієнтів. 

16. Гештальт-підхід до роботи з психосоматичними клієнтами. 

17. Методи арт- терапії у психосоматиці. 

18.Телесноорієнтована терапія як засіб роботи з психосоматичними 

клієнтами. 

19.Юнгіанський аналіз в роботі з психосоматичними пацієнтами..  

20. Метод соматичної терапії П.Левіна. 

 

 

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. 

 

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. Поняття про психосоматику як науку. 

2. Взаємозв'язок самопочуття і психічного стану. 

3. Нейродинамічні концепції виникнення  психосоматичних розладів. 
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4. Психодинамічні концепції виникнення психосоматичних розладів. 

5. Системно-теоретична і соціо-психосоматична концепції. 

6. Класифікація психосоматичних захворювань. 

7. Характерологічні зрушення при психосоматичних розладах. 

8. Психологічні прояви соматизованої депресії. 

9. Психогенні розлади сну. 

10. Психопатологічні аспекти астенії. 

11. Іпохондричні побоювання і страхи. 

12. Маски соматизованої депресії. 

13. Психогенний головний біль. 

14. Функціональне порушення діяльності серця. 

15. Кардіалгії. 

16. Кардіофобіі. 

17. Психогенні розлади серцевого ритму. 

18. Ішемічна хвороба серця при незмінних коронарних судинах. 

19. Афективні порушення в хворих інфарктом міокарду. 

20. Артеріальна гіпотензія в психосоматичних хворих. 

21. Психогенна артеріальна гіпертензія. 

22. Психогенна судинна дістонія. 

23. Псевдоневрологічні розлади. 

24. Психогенний псевдокорінцевий синдром. 

25. Психогенні невралгії. 

26. Вегетативні порушення в клініці психосоматичних захворювань. 

27. Психогенний гіпоталамічний синдром. 

28. Психогенні діскінезії. 

29.  Тимопатичне запаморочення. 

30. Психогенний псевдоревматизм. 

31. Психогенні кістково-м'язові алгії. 

32. Прояву психосоматичної бронхіальної астми. 

33. Психогенна задишка. 
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34. Абдомінальні розлади при психогенних станах. 

35. Психогенне захворювання шлунку. 

36. Психосоматичний закріп і пронос. 

37. Психогенна нудота і блювання. 

38. Харчування як показник психологічного стану особистості. 

39. Психогенна анорексія і булімія.  

40. Психогенні розлади сечової системи. 

41. Психогенні розлади полової системи. 

42. Афективні порушення в клініці полової патології. 

43. Сексуальні розлади при депресивних станах у чоловіків. 

44. Сексуальні розлади при депресивних станах у жінок. 

45. Психогенні шкіряні розлади. 

46. Дерматологічні іпохондрії. 

47. Психогенні ендокринні розлади. 

48. Основні принципи лікарської тактики при психосоматичних 

захворюваннях. 

49. Принципи психогенної природи захворювання. 

50. Бесіда й анамнез життя як методи психосоматичної діагностики. 

51. Психотерапія як один з основних методів лікування психосоматичних 

розладів. 

52. Психодіагностичні тести в психосоматичній практиці. 

53. Психодіагностичні методики в психосоматичній практиці.   

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

55. Симптом як порушення сімейних зв'язків і сімейної структури 

56. Симптом як засіб комунікації. 

57. Сімейна терапія при енурезі, логофобії. 

58.  Етапи диференційованої сімейної терапії за Д.М. Ісаєвим. 

59. Ідентифікований пацієнт. 

60. Микросистемность (нуклеарная сім'я). Макросистемного (розширена сім'я). 

Мегасистемний (сім'я і соціальне оточення) . 
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61. Вегето-соматичні розлади у депресивних дітей. 

62. Загальна характеристика клієнтів з психосоматичної структурою 

особистості. 

63. Психотерапія як відновлення Я - ідентичності. 

64. Використання тіла для комунікації. 

65.  Алекситимія.  

66. Діагностика і лікування психосоматичних хворих 

67. Методи обстеження психосоматичних хворих. 

68. Основні принципи в лікуванні психосоматичних хворих. 

69. Особливості застосування проективних методик з психосоматичними 

клієнтами. 

70. Основні напрямки корекційної роботи з дітьми з аутизмом з ДЦП та їх 

родиною, з онкологією   та їх родиною. 

 

                                                            

13.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума    
балів Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий модуль 
№ 3 

Змістовий модуль 
№ 4 

ТІ  Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

Т 

17 

100 

10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

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 
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0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Таблиці 

2. методичні рекомендації 

3. презентації лекцій,  

4. конспект лекцій  

5. список літератури. 

6. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

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. Анохин П.К. - Избраные труды: системные механизмы высшей нервной 

деятельности.- М.1979. 

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

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.-
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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. 

2000.112с. 

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

13. Исаев Д.Н. – Детская медицинская психология. – СПб. 2005. 

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

Л.1983. 

15. Клиническая психология. Под ред. Корвасарского Б.Д. 2006 

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

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

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

медицинской практике. – СПб.2000.  

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

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

20. Менегети А. – Психосоматика. – М. 2002. 

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

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

22. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М. 1996. 

23. Ридчардсон Р. Семейная психотерапия. Перевод с англ.М.2002. 

24. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. 2тт. М. «Владос».2006. 

25. Рубинштейн С.Я.- Єкспериментальные методики патопсихологии. -М.1970. 

26. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. — СПб.: Питер, 2001. -288 с. 

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

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

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

29. Эйдемиллер Э. Г. Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. 
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Юстицкис. – СПб. : Питер, 2008. – 672 с. 

 

 

 

Додаткова 
           1 Аванесов    С. В. Тесты в клиническом исследовании.—М., '2000. 

 2.Анастази А. Психологическое тестирование. —М., 1998.—Т. I, 2. 

 3. Арина Г.А. Психосоматический симптом как феномен культуры. Режим 

доступа: http://vprosvet.ru/biblioteka/psysience/psihosomaticheskij-simptom-arina/ 

 4. Балинт, М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии / 

М. Балинт. – М. :Когито-Центр, 2002. – 256 с. 

 5.Аванесов    С. В. Тесты в клиническом исследовании.—М., '2000 

 6. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Дж. Боулби. 

– М. : [б. и.], 2004. — 232 с. 

 7.Блудов Ю. М., Плахтиенко В. А.Тестирование личности в клинике.—

КиТв., 2000. 

 8.Блум Ф., Лайзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М. Мир, 

1988. 

 9.Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии.— 

Киев, 2001. 

 10.Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения.: Дис. канд. 

псих.наук. .- М., 1986.  

 11. Винникотт, Д. В. Семья и развитие личности. Мать и дитя / 

Д. В. Винникотт. – Екатеринбург : [б. и.], 2004. – 400 с. 

 12. Душка А.Л., Мартынюк Ю.А. Оказание психологической помощи семье 

в ситуации постановки ребенку диагноза ДЦП//Журнал «Науковий вісник» 

південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. 

Ушинського. 2011. № 11-12. с. 254-262.  

 13. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного. Питер, 

2004. 

http://vprosvet.ru/biblioteka/psysience/psihosomaticheskij-simptom-arina/
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 14. Кучера, И. Что же со мной такое? Симптомы болезней и семейная 

расстановка //  И. Кучера, К. Шеффлер. – М. :Инс-т консультирования и 

системных решений, 2007. – 157 с. 

 15. Малейчук, Г. И. Взгляд на психосоматический симптом с позиции 

гештальт-терапии / Г. И. Малейчук // Гештальт гештальтов. Научно-практический 

журнал. Евро-Азиатский вестник гештальт-терапии. — 2008. –№ 1. – С. 100–108 

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

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

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

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

 18. 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). 

 19. Мартынюк Ю.А. Психокорекційна допомога при психоемоційних 

порушеннях у членів сімей, які виховують  дітей з особливими потребами.  

 20.Николаева В.В. О психологической природе алекситимии. Режим 

доступа: http://vprosvet.ru/biblioteka/aleksitimiya// 

 21. Норакидзе В. Г. Методы исследования характера личности.—Тбилиси, 

1999. 

 22. Практикум по клинической психологи —М, 2004  

 23.Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности.—М., 1980. 

 24.Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М. Наука, 1981. 

 25. Хомская Е.Д., Башова Н.Я. Мозг и эмоции. М. 1992. 

 26. Харди И. Врач, сестра, больной: Психология работы  с больными.-

Будапешт.1988 

 27.Целибеев Б.А. Психические нарушения при соматических заболеваниях.-

М.1972 

     

16. Електронні інформаційні ресурси 
 

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
http://vprosvet.ru/biblioteka/aleksitimiya/
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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 

6.  Перша українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу    

http://pidruchniki.com.ua/  

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

8. 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

