1. Назва модуля: Психосоматика
2. Код модуля: ВВНЗПМ. 17.3.
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: ІI
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредити ЄКТС – 3,0)
аудиторні години денна форма навчання - 26 год. (лекції 10 год., семінарські заняття
16 год.), заочна форма навчання - 10 год. (лекції 6 год., семінарські заняття 4 год.)
6. Лектор: д.м.н., профессор Пріб Гліб Анатолійович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні завдання, методи і принципи психосоматики; сутність поняття
“здоровий спосіб життя”; дію зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я
людини; основи психічного здоров’я та самопсихотерапії; причини ризику та
основи профілактики різних соматичних та психосоматичних захворювань.
 вміти: оцінювати стан здоров’я за допомогою різних методів дослідження;
скласти рекомендації з дотримання здорового способу життя при різних
психосоматичних захворюваннях.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: клінічна психологія, патопсихологія, загальна психологія
 кореквізит: психодіагностика
10.Зміст модуля:
Стратегії підтримуючих відносин, кризові інтервенції в повсякденній практиці,
підтримуючі та адаптивні дії по відношенню до хворих із психосоматичними
розладами. Підходи при роботі зі службою взаємодії, вміти інтегрувати психологічні
підходи в діагностиці і терапії. Здоровий спосіб життя, дотримання особистістю і
розуміння головних проблем, які пов’язані із впровадженням його в життя. Методи
діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя.
Розуміння основних факторів ризику розвитку захворювань та методів їх
профілактики.
11. Рекомендована література:
 Александровский Ю.А. Психосоматичкие расстройства. - М.: Медицина,2013. 400с.
 Бауэр М. и др. Психиатрия, психосоматика, психотерапия.- М.: АЛЕТЕЙА,
2014.
 Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в психосоматике. - К.:Вища школа,
2014. - 176с.
 Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 2013.
 Хомуленко Т.Б. Основи психосоматики: навчально-методичний посібник / Т.Б.
Хомуленко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 120 с.
12.Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі
заліку та усного екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів;
заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25
балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська
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