




Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Психосоматичні аспекти в Позитивній 

психотерапії» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової 

програми підготовки  другий (магістерський) спеціальності 053 Психологія. 

       (назва рівня вищої освіти)                                                                     (код і назва спеціальності) 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є психосоматичні аспекти в 

Позитивній і Транскультуральної психотерапії як спеціалізованого знання в 

галузях сучасної  психології та психотерапії, сферою дослідження якої є 

психологічні, соціальні і культурні умови і причини виникнення тілесних 

захворювань та засоби позитивнопсихотерапевтичної психологічної допомоги 

при цих захворюваннях. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Навчальний курс «Психосоматичні аспекти в позитивної психотерапії» є 

одним із курсів циклу  професійної підготовки магістрів психологічного 

відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені складові 

теоретичної та практичної підготовки. Основною формою вивчення 

студентами курсу «Психосоматичні аспекти в позитивній психотерапії» є 

відвідування лекцій та практичних занять, які охоплюють своїм змістом 

предмет та основні задачі дисципліни, знайомить студентів із базовими 

категоріями і поняттями Позитивної та Транскультуральної психотерапії  

як частини психологічної науки; системою психотерапевтичних та 

психосоматичних знань, закономірностей, механізмів; методологічних 

підходів та цінностей Позитивній психотерапії щодо вивчення особливостей 

функціонування людини та проявів психіки у період загострення 

психосоматичного захворювання; особливостями поведінки, діяльності, 

вчинків при різних формах психосоматичного захворювань; розглядає 

психосоціальні умови та потенціал особистості у процесі салютогенезу та 

психологічної допомоги. 
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«Психосоматичні аспекти в позитивній психотерапії» є спеціалізованим 

курсом професійної підготовки майбутніх магістрів-психологів, який 

поглиблює їх знання про особливості психосоматичних феноменів та 

можливостей особистісних здібностей та потенціалів у процесі салютогенезу 

та надає спеціалізовані знання про методи та техніки Позитивної та 

Транскультуральної психотерапії у процесі психологічної допомоги особам, 

що цього потребують. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Реабілітаційні аспекти Позитивної психотерапії 

2. Психосоматичні аспекти Позитивной психотерапії 

 

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; 
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– 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: 

   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-
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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 

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. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120__ годин, що 
становить  ___4_кредитів ЄКТС. 

 

 

 

 

2. 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, 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. 
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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 о

собистість,як відкрита система,а середовище як єдність біологічних і соціаль

них факторів. 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. 

 

Тема 3  Технологічні аспекти реабілітаційної діяльності. 
Можливості використання Позитивної  і Транскультуральної 
психотерапії для створення соціально-психологічних психокорекційних 
програм. 
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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. 
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Використання метафор, притч та казок народів світу для підтримки та 

стимуляції. 

 

 

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.. 
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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, 

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. 
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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. 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 
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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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