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1. Опис навчальної дисциплiни 

 

Найменування 

показникiв 

Галузь знань, 

спецiальнiсть, 

освiтньо-

професiйна 

програма, освiтнiй 

рiвень 

Характеристика навчальної 

дисциплiни 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кiлькiсть кредитiв –  

4 

Галузь знань 

05 Соцiальнi та 

поведiнковi науки 

Нормативна 

Спецiальнiсть: 

053 Психологiя 

 

 

Освiтньо-

професiйна 

програма: 

Психологiя 

 

Рiк пiдготовки 

IV IV Змiстових модулiв –  

2 

Iндивiдуальне 

навчально-дослiдне 

завдання – 1 

 

Семестр 

VII VII  

Лекцiї 

26 год. 8 год.  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостiйної роботи 

студента – 4 

Освiтнiй  рiвень: 

перший 

(бакалаврський) 

Практичнi, семiнарськi  

25 год. 12 год.  

Лабораторнi 

– 

Самостiйна робота 

69  100 год.  

Форма контролю:  екзамен  

 

Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйної та 

iндивiдуальної роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 42/58 

для заочної форми навчання – 17/83 

 



2. Опис навчальної дисциплiни 

 

Психотерапiя ‒ це досить специфiчна галузь науки, яка знаходиться на межi 

медицини та психологiї. ЇЇ метою є активний, органiзований, комплексний 

вплив на особистiсть, зорiєнтований на надання психологiчної допомоги 

клiєнту при рiзних психологiчних проблемах, а також при психiчних, нервових i 

психосоматичних захворюваннях. Сучасна психотерапiя представлена багатьма 

школами, якi мають свої переваги, обмеження, показання до застосування. 

Предметом вивчення навчальної дисциплiни є: iнструменти та засоби впливу 

на особистiсть при виникненнi порушень когнiтивної, емоцiйно- вольової, 

поведiнкової, особистiсної, мiжособистiсної сфер психiки людини. 

Мета курсу «Основи психотерапiї» ‒ ознайомити студентiв з теоретико-

методологiчними засадами психотерапiї, основними напрямами психотерапiї; 

сформувати базовi уявлення про психотерпевтичний процес, методи, технiки 

психотерапiї; розкрити особливостi зарубiжного та вiтчизняного досвiду у галузi 

психотерапiї, а також роль i можливостi психолога у проведеннi 

психотерапевтичних процедур та заходiв. 

Мiждисциплiнарнi зв’язки. Навчальний курс «Основи психотерапiї» 

ґрунтується на знаннях i вмiннях студентiв, отриманих у ходi вивчення таких 

дисциплiн, як: iсторiя психологiї, психологiя особистостi, вiкова, загальна, 

педагогiчна, соцiальна психологiя. Даний курс тiсно пов’язаний з навчальними 

предметами «Психологiчне консультування» та «Психокорекцiя». 

Завдання вивчення студентами курсу визначаються вимогами освiтньо- 

квалiфiкацiйної характеристики бакалавра, а також специфiкою майбутньої 

професiйної дiяльностi i полягають у наступному: 

– сформувати уявлення щодо психотерапiї як науки та її ролi  в сучасному 

суспiльствi; 

– сформувати у студентiв систему основних понять дисциплiни та 

уявлення про мiсце психотерапiї в структурi практичної допомоги; 

– сформувати уявлення щодо основних сучасних напрямкiв психотерапiї; 

– сформувати уявлення про особливостi консультативного та 

психотерапевтичного процесу; 

– ознайомити студентiв з найбiльш вiдомими

 психотерапевтичними методами та технiками; 

– забезпечити засвоєння етичних норм, якi є обов’язковими для 

дiяльностi психотерапевта; 

– дати студентам загальне уявлення про галузi застосування 

психотерапiї в клiнiчнiй практицi; 

– формувати цiлiсний погляд на свiт, осмислення самого себе, своєї 

ролi i мiсця в навколишньому свiтi. 

 

 

 



 

У результатi вивчення навчальної дисциплiни студент повинен  оволодiти 

такими компетентностями:   

 

Загальнi 

компетентностi (ЗК) 

ЗК2. Здатнiсть застосовувати набутi знання у 

практичних ситуацiях професiйної дiяльностi. 

ЗК3. Знання та розумiння предметної областi та 

специфiки професiйної дiяльностi психолога. 

ЗК5.  Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними 

знаннями. 

ЗК 6. Здатнiсть бути критичним i самокритичним. 

ЗК 7. Здатнiсть приймати обґрунтованi рiшення. 

ЗК 9. Навички мiжособистiсної взаємодiї, здатнiсть 

працювати в командi. 

ЗК 11. Здатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань 

(мотивiв). 

ЗК 12. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та 

свiдомо. 

Спецiальнi (фаховi, 

предметнi) 

компетентностi 

 (СК) 

 

 

СК 1. Знання категорiально-понятiйного апарату 

психологiї . 

СК 6. Умiння органiзовувати та надавати 

психологiчну допомогу (iндивiдуальну та групову). 

Здатнiсть здiйснювати просвiтницьку та 

психопрофiлактичну роботу вiдповiдно до запиту.  

СК 7. Здатнiсть усвiдомлювати межi своєї 

компетентностi та дотримуватися норм професiйної 

етики.  

СК 8. Здатнiсть до особистiсного та професiйного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

СК 10.   Умiння адаптуватися до нових ситуацiй та 

здатнiсть до професiйної мобiльностi. 

7 - Програмнi результати 

Програмнi результати 

навчання, що 

визначають 

нормативний змiст 

пiдготовки здобувача 

вищої освiти 

ПР1. Визначати, аналiзувати та пояснювати психiчнi 

явища, iдентифiкувати психологiчнi проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Демонструвати розумiння закономiрностей та 

особливостей розвитку i функцiонування психiчних 

явищ в контекстi професiйних завдань. 

ПР10. Пропонувати власнi способи вирiшення 

психологiчних задач i проблем у процесi професiйної 

дiяльностi, приймати та аргументувати власнi 

рiшення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Формулювати думку логiчно, доступно, 

дискутувати,  обстоювати власну позицiю, 

модифiкувати висловлювання вiдповiдно до 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуральних особливостей спiврозмовника. 

ПР12. Складати та реалiзовувати план 

консультативного процесу з урахуванням специфiки 

запиту та iндивiдуальних особливостей клiєнта, 

встановлювати ефективнiсть власних дiй. 

ПР13. Складати та реалiзовувати програму 

психопрофiлактичних та просвiтницьких дiй, заходiв 

психологiчної допомоги у формi лекцiй, бесiд, 

круглих столiв, iгор, тренiнгiв, тощо, вiдповiдно до 

запиту. 

ПР14. Емпатiйно взаємодiяти, вступати у 

комунiкацiю, бути зрозумiлим, толерантно ставитися 

до осiб, що мають iншi культуральнi чи гендерно-

вiковi особливостi. 

ПР15. Демонструвати навички командної роботи у 

процесi вирiшення фахових завдань. 

ПР17. Знати та дотримуватися етичних принципiв 

професiйної дiяльностi психолога. 

ПР18. Демонструвати соцiально вiдповiдальну та 

свiдому поведiнку, слiдувати гуманiстичним та 

демократичним цiнностям. 

ПР19. Розумiти важливiсть збереження здоров’я 

(власного й навколишнiх) та за потреби визначати 

змiст запиту до супервiзiї. 



 

3. Програма навчальної дисциплiни 

 

Змiстовий модуль I. Психотерапiя як суспiльне явище 

 

1. Поняття та предмет психотерапiї 

Сутнiсть, об’єкт i предмет психотерапiї. Цiлiсний пiдхiд до хвороб. Медична та 

немедична психотерапiя. Види терапевтичної  допомоги. Категорiї 

психотерапевтичної практики. Проблемна та особистiсна спрямованiсть 

терапевтичної допомоги. Формування запиту клiєнта. Етапи 

психотерапевтичного процесу. Базовi принципи та завдання психотерапiї. 

Етичнi засади терапевтичної роботи. Теоретичнi основи психотерапiї. 

Психологiчнi та психофiзiологiчнi аспекти психотерапiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

2. Iсторичний нарис розвитку психотерапiї як науки 

Iсторiя становлення психотерапiї, її предмет i завдання. Теоретичнi основи 

психотерапiї. Основнi етапи становлення психотерапiї в iсторiї. 

Науковий статус сучасної психотерапiї. Класифiкацiя видiв психотерапiї. 

Варiанти класифiкацiї систем, напрямкiв та методiв психотерапiї. Ф. Месмер, 

М. Кляйн, А.Фрейд, К. Юнг, Е. Ерiксон, К. Роджерс та їх роль у розвитку 

психотерапiї як науки. Основнi напрями психотерапiї в сучасному суспiльствi. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[1,2,4,5,6,7,9] 

 

3. Методи психотерапiї 

Метод казкотерапiї. Метод музикотерапiї. Метод арттерапiї. Метод 

бiблiотерапiї. Метод природо терапiї. Метод психодрами. Актуалiзацiя 

внутрiшньої проблематики у грi та лiкувальний вплив iгрового процесу. 

Терапiя творчим самовираженням, показання, успiшнiсть застосування методу. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,5,6,7,8,] 

 

 

Змiстовий модуль II. Основнi напрямки та концепцiї психотерапiї 

 

4. Основнi теоретико-методичнi напрями психотерапiї 

 

Теоретичнi основи психоаналiзу. Основнi правила психодинамiчної 

психотерапiї. Основнi стадiї психоаналiзу. Базиснi технiки: метод вiльних 

асоцiацiй, аналiз сновiдiнь, iнтерпретацiя, аналiз опору, аналiз переносу. 

Рiзновиди психоаналiзу у сучаснiй психотерапiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2, 4,5,6,7,8,9] 

 



5. Основнi положення та методи психоаналiтичної терапiї 

Теоретичнi передумови розвитку психодинамiчної психотерапiї. Технiки 

психодинамiчної психотерапiї. Аналiз особистiсної динамiки. Теорiя об’єктних 

вiдносин. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2, 3,4,6,7,8,9,] 

 

6. Особливостi та методи психодинамiчної терапiї 

 

Психодинамiчна концепцiя З.Фрейда. Положення та психотехнiки. 

Психодинамiчна теорiя Юнга. Психотерапевтичний процес, структура 

особистостi, перiоди життєвого циклу за Юнгом. Основнi положення 

адлерiанського вчення. Особливостi психотерапевтичного процесу. Поняття 

гуманiстичного психоаналiзу Фрома. Концепцiя К. Хорнi. Мета 

характерологiчного аналiзу. Психотерапiя мiжособистiсних стосункiв 

Г. Селлiвана. Теорiя трансактного аналiзу Берна. Значення рольових стосункiв. 

Мета психотерапевтичного процесу. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

7. Загальний пiдхiд до терапiїї в гештальт-психологiї 

 

Теоретико-методологiчнi засади гештальттерапiї. Поняття гештальту. 

Вiдкритий i закритий гештальт. Основнi принципи гештальттерапiї. Технiки. 

Групова робота. Базовi цiнностi гештальттерапiї. Поняття «цикл контакту». 

Зриви циклу контакту (опори в гештальтi). Терапевтичнi стосунки в 

гештальттерапiї. Групова гештальттерапiя. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

8. Загальна характеристика методiв клiєнт-центрованої терапiї 

 

Феноменологiчний пiдхiд як основа клiєнт-центрованої терапiї. Стадiї 

терапевтичного процесу: заблокованiсть внутрiшньої комунiкацiї, 

самовираження, саморозкриття, конгруентнiсть, особистiснi змiни. Базовi 

психотехнiки: установлення конгруентностi, вербалiзацiя, вiдображення емоцiй. 

Групова психотерапiя. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

9. Особливостi та методи поведiнкової терапiї 

 

Загальна характеристика поведiнкового напрямку в психотерапiї. Основнi 

поняття поведiнкової психотерапiї. Теоретичнi основи поведiнкової терапiї. 

Цiлi, вимоги до клiєнта та терапевта у поведiнковiй психотерапiї. Особливостi 



 

методiв поведiнкової психотерапiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

10. Основнi положення та методи когнiтивної психотерапiї 

 

Теоретичнi основи когнiтивної терапiї. Основнi правила когнiтивної 

психотерапiї. Практика та прикладнi аспекти когнiтивної психотерапiї.

 Рацiонально-емотивна терапiя. А. Еллiса. Когнiтивна психотерапiя 

А. Бека. Психологiчна допомога при емоцiйних розладах. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

 

11. Особливостi дитячої психотерапiї 

Основнi поняття i принципи дитячої психотерапiї. Теорiя об’єктних вiдносин 

М.Кляйн i її розвиток. Школа Его-психологiї А.Фрейд. Гештальт-терапiя з 

дiтьми. Символдрама: кататимно- iмагiнативна психотерапiя дiтей. Iгрова 

терапiя. Пiсочна терапiя. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14] 

 

12. Системна сiмейна психотерапiя 

Сiмейна терапiя як теорiя соцiальної роботи. Напрями сiмейної терапiї 

(структурна сiмейна терапiя, стратегiчний, когнiтивно- бiхевiористський, 

екзистенцiйний пiдхiд). Теоретичнi положення. Етапи процесу сiмейної терапiї. 

Технiки сiмейної терапiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9,11,12] 

 

13. Тiлесно-орiєнтована терапiя 

Загальна характеристика напряму. Мета, межi, результат. Мова тiла у 

традицiйнiй обстановцi. Тiлесний дiалог у розширенiй обстановцi. Метод i 

технiки роботи. Iдеї В. Райха – джерело тiлесно- орiєнтованої терапiї. Пiдхiд А. 

Лоуена до вирiшення психологiчних конфлiктiв. Технiки бiоенергетичного 

аналiзу. М. Фельденкрайз. Ида Ролф – рольфiнг, Герда Бойесен – бiодiнамика, 

Франц Александер - психосоматична медицина, Мэрион Розен - розен-метод. 

Танатотерапiя. Крикотерапия. Смiхотерапiя. Музикотерапiя. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,14] 

 

14. Новi пiдходи у психотерапiї 

Постмодернiстськi iдеї в психотерапiї Емпiричнi пiдходи в сучаснiй 

психотерапiї Нейролiнгвiстичне програмування. 

Критичний аналiз трансперсональної психотерапiї С. Грофа. 

Холотропне дихання. Аверсивна терапiя О. Довженко. 



Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12, 14] 

 

15. Проблема ефективностi терапiї: критерiї та методи оцiнки 

Чинники, що визначають ефективнiсть психотерапiї. Очiкування клiєнта. 

Готовнiсть клiєнта до спiвпрацi. Специфiка дiї конкретних методiв 

психотерапiї. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14] 

 

4. Структура навчальної дисциплiни 

 

Назви змiстових 

модулiв i тем 

Кiлькiсть годин 

денна форма заочна форма 

 у тому числi  у тому числi 

л п лаб iнд с.р. л п лаб iнд с.р. 

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

Модуль 1 

Змiстовий модуль I. Психотерапiя як суспiльне явище  

 

Тема 1. Поняття 

та предмет 

психотерапiї.  

 1 1  1 2  1   1 5 

Тема 2.  

Iсторичний 

нарис розвитку 

психотерапiї як 

науки.  2 1  1 2     1 5 

Тема 3.  Методи 

психотерапiї  2 2  1 2  1 1  1 5 

Змiстовий модуль II. Основнi напрямки та концепцiї психотерапiї 

 

Тема 4. Основнi 

теоретико-

методичнi напрями 

психотерапiї 

 2 2  1 2  1 1  1 5 

Тема 5. Основнi 

положення та 

методи 

психоаналiтичної 

терапiї 

 2 1  1 3   1  1 5 



 

Тема 6. Особли-

востi та методи 

психодинамiчної 

терапiї 

 2 2   3  1 1  1 5 

Тема 7. Загальний 

пiдхiд до терапiїї в 

гештальт-

психологiї 

 1 2  1 3   1  1 5 

Тема 8. Загальна 

характеристика 

методiв клiєнт-

центрованої 

терапiї  2 2  1 3  1 1  1 5 

Тема 9. Особливо-

стi та методи 

поведiнкової 

терапiї  2 2  1 3  1 1  1 6 

Тема 10. Основнi 

положення та 

методи когнiтивної 

психотерапiї  2 2  1 3   1  1 6 

Тема 11. Особли-

востi дитячої 

психотерапiї  2 2  1 3  1 1  2 6 

Тема 12. Системна 

сiмейна 

психотерапiя  2 2  1 3  1 1  2 6 

Тема 13. Тiлесно-

орiєнтована 

терапiя  2 2  1 3  1 1  2 6 

Тема 14. Новi 

пiдходи у 

психотерапiї  2 2  1 3   1  2 5 

Тема 15. Проблема 

ефективностi 

терапiї: критерiї та 

методи оцiнки  2 2  1 3     2 5 

Всього 120 26 25  15 41 120 8 12  20 80 

 

 

5. Теми семiнарських занять 

 
№ 

п/п 

 

Назва теми Кiлькiсть 

годин (д.ф.) 

Кiлькiсть 

годин (з.ф.) 



1. Поняття та предмет психотерапiї. Iсторичний нарис 
розвитку психотерапiї як науки 

1  

2. Методи психотерапiї 2 1 
3. Основнi теоретико-методичнi напрями психотерапiї 2  
4. Особливостi дитячої психотерапiї 2 1 
5. Новi пiдходи у психотерапiї 2 1 
6. Проблема ефективностi терапiї: критерiї та методи оцiнки 2 1 
Всього 11 4 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

п/п 

 

Назва теми Кiлькiсть 

годин (д.ф.) 

Кiлькiсть 

годин (з.ф.) 

1. Основнi положення та методи психоаналiтичної терапiї 2 1 
2. Особливостi та методи психодинамiчної терапiї 2 1 
3. Загальний пiдхiд до терапiїї в гештальт-психологiї 1 1 
4. Загальна характеристика методiв клiєнт-центрованої 

терапiї 
2 1 

5. Особливостi та методи поведiнкової терапiї 2 1 
6. Основнi положення та методи когнiтивної психотерапiї 1 1 
7. Системна сiмейна психотерапiя 2 1 
8. Тiлесно-орiєнтована терапiя 2 1 
Всього 14 8 

 

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень 

здобувачiв вищої освiти  пiд час самостiйної роботи  

на семiнарських та  практичних заняттях 

 

1-2 бали –  (з можливiстю повторного складання; з обов’язковим 

повторним курсом)  студент виявляє знання i розумiння основних положень 

навчального матерiалу, може поверхово аналiзувати подiї, процеси, явища i 

робити певнi висновки; вiдповiдь його правильна, але недостатньо осмислена; 

самостiйно вiдтворює бiльшу частину навчального матерiалу; вiдповiдає за 

планом, висловлює власну думку щодо теми, вмiє застосовувати знання для 

виконання за зразком; користується додатковими джерелами. Не має 

мiнiмально достатнiх знань з дисциплiни; погано або зовсiм не орiєнтується у 

теоретичних ключових поняттях змiстового модуля, теми; не виявляє павичок 

застосовування знань в практичних ситуацiях; не виявляє творчi умiння 

застосування знань, навичок в навчально-дослiднiй i практичнiй педагогiчнiй 

дiяльностi. 

3 бали – знання студента є достатньо ґрунтовними, вiн вiльно застосовує 

вивчений матерiал у стандартних ситуацiях, логiчно висвiтлює подiї з точки 



 

зору смислового взаємозв’язку, умiє аналiзувати, встановлювати найсуттєвiшi 

зв’язки та залежностi мiж явищами, фактами, робити висновки, загалом 

контролює власну дiяльнiсть. Вiдповiдь повна, логiчна, обґрунтована, але з 

деякими неточностями. Студент виявляє вмiння рецензувати вiдповiдi iнших та 

опрацьовувати матерiал самостiйно. 

Для студентiв на цьому рiвнi характерна недостатня усвiдомленiсть 

набутих знань, низький рiвень їх актуалiзацiї. Мимовiльне володiння 

розумовими операцiями, вiдсутнiсть визначеностi, послiдовностi. Умiння та 

навички з цiєї дисциплiни несформованi та перебувають на низькому рiвнi. 

Студенти потребують зовнiшнiх спонукань, у них вiдсутня самостiйнiсть, на 

практицi знання i умiння застосовують не правильно. Творча самореалiзацiя 

вiдсутня, потреба в досягненнi успiху найчастiше не виникає. 

4 бали – студент володiє глибокими та мiцними знаннями, здатний 

використовувати  їх у нестандартних ситуацiях; може визначати тенденцiї та 

протирiччя процесiв; робить аргументованi висновки; критично  оцiнює окремi 

новi факти, явища, iдеї; використовує додатковi джерела та матерiали; 

самостiйно визначає окремi цiлi власної учбової дiяльностi; вирiшує творчi 

завдання; вiдрiзняє упереджену iнформацiю вiд об’єктивної; здатен сприйняти 

iншу позицiю як альтернативну. Характеризується системно-фрагментарними 

знаннями з дисциплiни «Основи психотерапiї». Для студентiв на цьому рiвнi 

характерна здатнiсть виробляти судження i висновки по аналогiї, iнiцiатива 

недостатньо виражена. Умiння i навички з дисциплiни  частково вираженi, 

вимагають подальшого вдосконалення, застосовуються на репродуктивному 

рiвнi i в стандартних ситуацiях. Самостiйнiсть у студентiв не розвинена в 

достатнiй мiрi. 

5 балів – студент має системнi, дiєвi знання, виявляє творчi здiбностi у 

навчальнiй дiяльностi, користується широким арсеналом засобiв-доказiв своєї 

думки, вирiшує складнi проблемнi завдання, схильний до системно-наукового 

аналiзу та прогнозу явищ; вмiє ставити й розв’язувати проблеми, самостiйно 

здобувати та використовувати iнформацiю, виявляє власне ставлення до неї; 

самостiйно виконує науково-дослiдну роботу; логiчно i творчо викладає 

матерiал в уснiй та письмовiй формi; розвиває свої обдарування та нахили. 

Характеризується мiцними, систематизованими, науковими та 

структурованими знаннями з дисциплiни «Основи психотерапiї». На цьому 

рiвнi студенти достатньо ознайомленi з досягненнями практики та проявляють 

стiйкий iнтерес до необхiдностi використання знань з дисциплiни «Основи 

психотерапiї» у майбутнiй професiйнiй дiяльностi. Умiння i навички з 

дисциплiни «Основи психотерапiї» яскраво вираженi. Студенти усвiдомлюють 

необхiднiсть самостiйного накопичення нових знань з дисциплiни «Основи 



психотерапiї». На цьому рiвнi студенти проявляють високий рiвень творчої 

взаємодiї, готовнiсть до самоосвiти. Високий рiвень особистої активностi, 

готовнiсть думати в нестандартних ситуацiях. 

 

7. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

№ 

з\п 

Змiст завдань для 

самостiйної роботи 

Кiлькiсть 

годин 

Форма 

звiтностi 

Рекомендованi 
iнформацiйнi  

джерела 

Д.ф. З.ф. 

Змiстовий модуль I. Психотерапiя як суспiльне явище 
1. Поняття та предмет 

психотерапiї. 

4 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

2 Iсторичний нарис розвитку 

психотерапiї як науки 

4 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

3 Методи психотерапiї 4 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

25,31] 

Змiстовий модуль II Основнi напрямки та концепцiї психотерапiї 

4 Основнi теоретико-методичнi 

напрями психотерапiї 

4 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

5 Основнi положення та методи 

психоаналiтичної терапiї 

5 6 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

6 Особливостi та методи 

психодинамiчної терапiї 

4 6 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 

53-55] 

7 Загальний пiдхiд до терапiїї в 

гештальт-психологiї 

5 6 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,23, 

35.36] 

8 Загальна характеристика 

методiв клiєнт-центрованої 

терапiї 

5 6 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,32, 

40] 

9 Особливостi та методи 

поведiнкової терапiї 

5  Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

10 Основнi положення та методи 

когнiтивної психотерапiї 

5 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,28, 

48.50] 

11 Особливостi дитячої             

психотерапiї 

5 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,24, 

25,31,53,58] 

12 Системна сiмейна психотерапiя 6 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,19, 

41,42,56,65] 



 

13 Тiлесно-орiєнтована терапiя 5 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,43, 

57] 

14 Новi пiдходи у психотерапiї 5 7 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] 

15 Проблема ефективностi терапiї: 

критерiї та методи 

оцiнки 

4 6 Презентацiя, 

повiдомлення, 

ессе 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,33] 

Всього 69 100  

 

 

 Iндивiдуальнi навчально-дослiднi завдання 
(пiдготовка за вибором: презентацiї, вiдеоматерiалу, повiдомлення, ессе). 

 
1. Орiєнтовнi теми доповiдей: 
2. Сутнiсть, об’єкт i предмет психотерапiї. 
3. Основнi методи психотерапiї. 
4. Загальнi принципи та пiдходи до психотерапевтичної практики. 
5. Основнi моделi психотерапевтичної допомоги. 
6. Мета, завдання i принципи дiяльностi психотерапевта. 
7. Дитяча психотерапiя. 
8. Особистiсть психотерапевта. Вимоги до психотерапевта. 
9. Категорiя клiєнтiв, що отримують психотерапевтичну допомогу 
10. Феномени психотерапевтичного процесу. 
11. Методологiчнi основи психотерапевтичного впливу. 
12. Унiверсальнi психотерапевтичнi процедури. 
13. Iндивiдуальна довгострокова психотерапiя. 
14. Терапевтичнi технiки: вiльнi асоцiацiї, прояснення, вiдображення, 
iнтерпретацiя, конфронтацiя та iн. 
15. Проблеми, що виникають у психотерапевтiв пiд час терапiї. 
16. Короткострокова прицiльна психотерапiя та її стадiї i проблеми. 
17. Пiдтримуюча психотерапiя: її компоненти, цiлi та показання до 
застосування. 
18. Загальнi засади психотерапiї. 
19. Психотерапiя як галузь психологiчних знань i специфiчна практика. 
20. Iсторiя виникнення та розвитку психотерапiї. 
21. Релiгiйнi витоки психотерапiї. 
22. Iсторiя розвитку вiтчизняної психотерапiї. Формування наукової 
психотерапiї. 
23. «Характеристика напрямкiв психотерапiї» 
24. Психодинамiчний напрям психотерапiї. 
25. Аналiтична психотерапiя К.Юнга. 
26. Тiлесноорiєнтована психотерапiя. 
27. Iндивiдуальна психотерапiя А.Адлера 
28. Психотерапевтична концепцiя К. Хорнi. 
29. Психотерапевтичний процес у руслi транзактного аналiзу Е.Берна. 



30. Поведiнковий напрямок у психотерапiї. 
31. Когнiтивнi напрями психотерапiї. 
32. Екзистенцiальна психотерапiя. 
33. Гуманiстична психотерапiя. 
34. Психотерапевтичнi погляди А.Маслоу. 
35. Сутнiсть логотерапiї В.Франкла. 
36. Гештальттерапiя. 
37. Психотехнiки когнiтивної психотерапiї А Бека. 
38. Застосування АВС -терапiї А. Еллiса. 
39. Терапiя реальнiстю У. Глассера. 
40. Психодрама, як метод групової психокорекцiї. 
41. Критичний аналiз транс персональної психотерапiї С. Грофа. Холотропне 
дихання. 
42. Аверсивна терапiя О. Довженко. 
 

 
Творчi завдання 

 
1. Розробка тестiв. (Розробити 30 питань, чотири варiанти вiдповiдi). 
2. Творче есе на тему «Гармонiйний розвиток Я-концепцiї особистостi». 
 

Приклади тестових завдань поточного контролю 
 
1. При психологiчному пiдходi до визначення психотерапiї увага 
акцентується на: 
а) об’єктi впливу, б) предметi впливу, в) засобах впливу. 
2. Дайте визначення психотерапiї (медичний аспект). 
3. За характером впливу психотерапiя систематизується, як: 
а) пряма, непряма, 
б) iндивiдуальна, колективна, групова, в) гетерогенна, аутогенна, 
г) седативна, активуюча, амнезуюча. 
4. Встановiть вiдповiднiсть мiж психотерапевтичними напрямами та 
методами психотерапiї: 
а) динамiчний напрям а) научiння 
б) гуманiстичний напрям б) психоаналiтичний метод 
в) поведiнковий напрям в)створення цiлiсного образу”Я” 
5. Психоаналiз за З.Фрейдом – це: 
а) метод психологiчного дослiдження, б) метод психотерапiї, 
в) свiтогляд, 
г) усе перераховане. 
6. В основу гештальт-терапiї покладено: 
а) психоаналiз, б) бiхевiоризм, 
в)екзистенцiоналiзм, г)усе перераховане. 
7. Основою рацiональної психотерапiї є: 
а) роз’яснення, б) навiювання, 
в) логiчна аргументацiя, г) корекцiя особистостi, д) деонтологiя. 



 

8. Основною у психотерапевтичнi й концепцiї К.Роджерса: 
а) психоаналiз, 
б) гештальт-терапiя, 
в) терапiя, центрована на клiєнтi, г) iндивiдуальна психотерапiя. 
9. Вкажiть основнi технiки когнiтивної терапiї А. Бека. 
10. Когнiтивний дисонанс – це: 
а) метод когнiтивної психотерапiї, б) поняття когнiтивної психологiї, в) 
соцiально-психологiчна теорiя. 

 

Критерiї оцiнювання IНДЗ 

 

1 бал – студент має початковий рівень знань і не виявляє інтерес до 

навчального матеріалу; механічно відтворює зміст відповідного параграфу 

підручника/посібника; копіює певне завдання без будь-яких власних висновків 

та узагальнень; 

2 бали – студент виявляє первинний інтерес до навчального матеріалу; 

має фрагментарні навички в роботі з підручником, але самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на 

прості, стандартні запитання; 

3 бали – студент знає близько половини навчального матеріалу і здатний 

відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача; 

описує явища, процеси без пояснень їх причин; за допомогою викладача здатен 

відтворити їх послідовність, але слабко орієнтується в поняттях; 

4 бали – студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 

основний навчальний матеріал, але відтворює його з помилками та 

неточностями; здатен з помилками й неточностями дати визначення основних 

понять; відповіді на додаткові питання непослідовні та нелогічні; 

5 балів – студент має стійкі навички роботи з текстом підручника; може 

самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу; формулює 

поняття, наводить приклади, підтверджує висловлене судження одним-двома 

аргументами; здатен за необхідності використовувати наочні матеріали; 

розуміння терапевтичної роботи. 

6 балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу; може поверхово аналізувати події, процеси, явища і 

робити певні висновки; може визначати тенденцiї та протирiччя процесiв; 

робить частково аргументованi висновки; використовує додатковi джерела та 

матерiали; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; 

7 балів – студент самостійно відтворює домінантну частину навчального 

матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 

застосовувати набуті знання при розв’язуванні психологічних задач; 

користується додатковими джерелами; 

8 балів – студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії та факти, встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки між ними; вміє застосовувати засвоєний матеріал у стандартних 

ситуаціях; 



9 балів – студент уміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних теоретичних положень; самостійно користується 

додатковими джерелами; свідомо контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію; складає таблиці та схеми; 

10 балів – знання студента є достатньо повними; він вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно описує певні явища з точки 

зору їх смислового взаємозв’язку; відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з 

деякими фрагментарними неточностями; знає напрями психотерапiї, сiмейну, 

дитячу та тiлесно орiєнтовану терапiю, новi пiдходи в психотерапiї; 

11 балiв – студент умiє аналiзувати, встановлювати найсуттєвiшi зв’язки 

та залежностi мiж явищами та фактами, розглядати виявленi закономiрностi, 

робити самостiйнi висновки; загалом належною мiрою контролює власну 

учбову дiяльнiсть; самостiйно виконує науково-дослiдну роботу; логiчно i 

творчо викладає матерiал письмовiй чи друкованiй формi; знає напрями 

психотерапiї, сiмейну, дитячу, тiлесно орiєнтовану терапію; 

12 балiв – студент володiє глибокими та мiцними знаннями, здатен 

використовувати їх у нестандартних ситуацiях; може визначати тенденцiї та 

протирiччя процесiв; робить аргументованi висновки; критично оцiнює окремi 

новi факти, явища, iдеї; використовує додатковi джерела та матерiали; здатен 

творчо проявити себе в процесi навчально-пiзнавальної дiяльностi, виклад 

матерiалу структурований та вiдповiдно технiчно оформлений; знає напрями 

психотерапiї, сiмейну, дитячу та тiлесно орiєнтовану терапiю, новi пiдходи в 

психотерапiї; 

13 балiв – студент самостiйно визначає окремi цiлi власної учбової 

дiяльностi; вирiшує творчi завдання; вiдрiзняє упереджену iнформацiю вiд 

об’єктивної; здатен сприйняти iншу позицiю як альтернативну щодо власної; 

логiчно i творчо викладає матерiал письмовiй чи друкованiй формi; знає 

напрями психотерапiї, сiмейну, дитячу, тiлесно орiєнтовану терапiю, новi 

пiдходи в психотерапiї, основнi методи та концепцiї психотерапiї; розкриває 

чинники, що визначають ефективнiсть психотерапії; 

14 балiв – студент має системнi, дiєвi знання, виявляє неординарнi творчi 

здiбностi у навчальнiй дiяльностi, користується широким арсеналом засобiв-

доказiв своєї думки, вирiшує складнi проблемнi завдання, схильний до 

системно-наукового аналiзу та прогнозу явищ; знає напрями психотерапiї, 

сiмейну, дитячу, тiлесно орiєнтовану терапiю, новi пiдходи в психотерапiї, 

основнi напрямки, методи та концепцiї психотерапiї; основнi методи та 

концепцiї психотерапiї; розкриває чинники, що визначають ефективнiсть 

психотерапії; 

15 балiв – студент вмiє ставити й розв’язувати проблеми, самостiйно 

здобувати та використовувати iнформацiю, виявляє власне ставлення до неї; 

самостiйно виконує науково-дослiдну роботу; логiчно i творчо викладає 

матерiал у будь-якiй формi; вiльно висловлює перспективи у вiдповiднiй сферi 

дослiджень;  новi пiдходи в психотерапiї, основнi методи та концепцiї 

психотерапiї; розкриває чинники, що визначають ефективнiсть психотерапiї, 



 

розвиває свої обдарування та нахили, здатен повною мiрою проявити творчий 

потенцiал. 
 

 

8. Контроль якостi знань студентiв. 
 

Методи навчання: лекцiї з використанням мультимедiйних презентацiй, 

мiнiлекцiї, пояснення, розповiдь, бесiда, iнструктаж, дискусiя, диспут, вправи, 

iлюстрацiї, демонстрацiя, робота з лiтературою, вiдеометод, телекомунiкацiйне 

навчання студента з викладачем, пiзнавальнi iгри, прес-метод, мiкрофон, 

мозкова атака, мультимедiйне навчання, дiлова гра, навчальна дискусiя, 

виконання творчих завдань, групова дискусiя, притчi, мозковий штурм, 

структурованi та руховi вправи, психомалюнок, тестування, рольова гра, метод 

психодрами, психодiагностичнi та корекцiйнi методи. Використання 

мультимедiйних освiтнiх засобiв у процесi самонавчання (друкованi, 

вiдеоматерiали та навчальнi матерiали, що надходять з комп’ютерних мереж). 
Методи та форми дистанцiйного  навчання: система Moodle, iнтернет- 

конференцiя Cool Meet, вебiнари. 

 
Дистанцiйне навчання здiйснюється за допомогою комп'ютерних 

телекомунiкацiй, має наступнi форми поточного контролю: 

Система Moodle - це платформа, на якiй розмiщеннi навчальнi матерiали, 

реалiзовується спiлкування “студент-студент”, “студент-викладач”, 

контролюються знання  студентiв, здiйснюється управлiння освiтнiм процесом. 

Cool Meet – проведення дистанцiйних конференцiй, лекцiйних, 

семiнарських та лабораторних занять, iнших форм навчальних занять, 

проведених за допомогою засобiв телекомунiкацiй i iнших можливостей мережi 

Iнтернет. 

 

У процесi оцiнювання поточних навчальних досягнень студентiв 

дистанцiйного навчання застосовуються такi методи: 

Методи навчання за допомогою взаємодiї студентiв з освiтнiми 

ресурсами при мiнiмальнiй участi викладача i студентiв (самонавчання). Для 

розвитку цих методiв характерний мультимедiйний пiдхiд, коли за допомогою 

рiзноманiтних засобiв створюються освiтнi ресурси: друкованi, аудiо-, 

вiдеоматерiали та навчальнi матерiали, що надходять з комп'ютерних мереж. 

Методи iндивiдуалiзованого викладання i навчання, для яких характернi 

взаємини одного студента з одним викладачем чи одного студента з iншим 

студентом (навчання "один до одного"). Цi методи реалiзуються в дистанцiйнiй 

освiтi в основному за допомогою таких технологiй, як телефон, звичайна та 

електронна пошти; методи, в основi яких лежить надання студентам 

навчального матерiалу викладачем чи експертом, при якому студенти не 

вiдiграють активної ролi у комунiкацiї (навчання "один до багатьох"). 
Методи, для яких характерна активна взаємодiя мiж всiма учасниками 

освiтнього процесу (навчання "багато до багатьох"). 



У процесi оцiнювання поточних навчальних досягнень студентiв 

застосовуються такi методи: 
Методи усного контролю: iндивiдуальне опитування, фронтальне 

опитування, спiвбесiда, колоквiуми. 
Методи письмового контролю: тести, ессе, творчi завдання. 
Методи самоконтролю: умiння самостiйно оцiнювати свої знання, 

самоаналiз. 
 
Методи контролю:  Усне i письмове опитування, дiловi iгри, тренiнги, 

самостiйнi роботи, виконання творчих завдань, модульнi контрольнi роботи, 
пiдсумковий контроль, аналiз проведених тренiнгiв, завдання (ессе) в системi 
Moodle, екзамен 

Пiдсумковий контроль здiйснюється у формi екзамену. Вiн має на метi 
перевiрку системностi засвоєння програмного матерiалу, цiлiсностi бачення 
навчального курсу, рiвня осмислення знань та набуття умiнь, їх комплексного 
застосування у практичнiй дiяльностi, дiагностування ефективностi самостiйної 
навчальної роботи студентiв. 

Методи самоконтролю: умiння самостiйно оцiнювати свої знання, 
самоаналiз. 

 

 
Питання до екзамену 
1.  Предмет, завдання психотерапiї як прикладного напрямку в психологiї. 
2.  Охарактеризувати психодинамiчний напрям психотерапiї (класичний

 психоаналiз  З.Фрейда). 
3.  Розкрити теорiю об'єктних вiдносин. 
4.  Змiст та специфiка роботи психолога в психотерапiї. Специфiчнi i 

неспецифiчнi засоби       психодинамiчної терапiї. 
5.  Теоретичнi основи гештальт-психотерапiї. 
6.  Розкрити методику «Контроль стимулу» у поведiнковiй психотерапiї. 
7.  Сутнiсть, об'єкт i предмет психотерапiї 
8. Охарактеризувати п'ять механiзмiв порушення процесу саморегуляцiї у 

гештальттеорiї (iнтроекцiя; проекцiя; ретрофлексiя; дефлексiя; конфлуенцiя). 
9. Розкрити поняття групової психотерапiї: групова згуртованiсть, групова 

напруга. 
10. Охарактеризувати медичний напрям в сучасному 

психотерапевтичному процесi. 
11. Розкрити позицiю першої, другої, молодшої дитини за Альфредом 

Адлером. 
12. Основнi правила гештальт-психотерапiї. 
13. Охарактеризувати немедичний напрям в сучасному 

психотерапевтичному процесi. 
14. Методики метафоричного спiлкування з дiтьми за Альфредом 

Адлером. 
15. Розкрити особливостi роботи гештальт-терапевта. 
16. Зв'язок психотерапiї з iншими науками. 
17. Охарактеризувати аналiтичний напрям психотерапiї (К. Юнг). 
18. Розкрити позицiю психолога у гештальттерапiї. 
19. Характеристика релiгiйних форм психотерапiї 



 

20. Бiоенергетичний аналiз (А.Лоуен). 
21. Розкрити основну мету гештальткорекцiї. 
22. Дати характеристику понятiйного апарату психотерапiї. 
23. Пояснити психологiчнi травми дитини, спричиненi поганими 

дитячо-батькiвськими стосункам (з погляду бiоенергетичного аналiзу). 
24. Розкрити вимоги до клiєнта у гештальттерапiї. 
25. Мета, завдання i принципи дiяльностi психотерапевта. 
26. Розкрити технiку бiоенергетичного аналiзу за А.Лоуен. 
27. Охарактеризувати базиснi технiки у гештальттерапiї: аналiз 

життєвого сценарiю по продуктам дiяльностi. 
28. Розкрити базовi принципи психотерапiї. 
29. Охарактеризувати напрям психотерапiї – «Психосинтез». 
30. Розкрити феноменологiчний пiдхiд як основу клiєнт-центрованої 

терапiї. 
31. Розкрити специфiку роботи психотерапевта. 
32. Структура особистостi, або «карта внутрiшнього свiту», за Р. 

Ассаджiолi. 

33. Розкрити три взаємозв'язанi позицiї у клiєнт-центрованої терапії 

(«трiада Роджерса»): безумовне позитивне вiдношення, емпатiя, 

конгруентнiсть. 
34. Роль З. Фрейда у становленнi i розвитку психотерапiї як науки. 
35. Охарактеризувати напрям психотерапiї – «Гештальт-терапiя» 

(Ф.Перлз). 
36. Розкрити стадiї терапевтичного процесу (за Роджерсом): 

заблокованiсть внутрiшньої комунiкацiї, самовираження, саморозкриття, 

конгруентнiсть, особистiснi змiни. 
37. Внесок Франца Месмера, Й. Бреєра в розвиток психотерапiї як 

науки. 
38. Охарактеризувати напрям психотерапiї – «Психодрама» 

(Я.Морено). 
39. Розкрити базовi психотехнiки клiєнт-центрованої терапiї: 

установлення конгруентностi, вербалiзацiя, вiдображення емоцiй. 

40. Засновник аналiтичної психологiї Карл Густав Юнг i його роль у 

розвитку психотерапiї як науки. 
41. Охарактеризувати чотири категорiї ролей, якi видiлив Я.Морено. 
42. Дати визначення поняття групова психотерапiя, розкрити її мету i 

завдання групи. 
43. Внесок Меланi Кляйн у розвиток дитячої психотерапiї. 
44. Терапевтичнi чинники психодрами (за П.Келлерманом). 
45. Розкрити поняття групової психотерапiї: груповi норми, 

структура групи, груповi ролi, проблема лiдерства. 
46. Психоаналiтик Дональд Вiннiкот, його погляди i внесок у розвиток 

дитячої психотерапiї. 
47. Охарактеризувати напрям психотерапiї – «Екзiстенцiйна 

психотерапiя». 
48. Розкрити у груповiй психотерапiї поняття: актуалiзацiя 

колишнього емоцiйного досвiду, головнi види вербальної комунiкацiї в групi. 
49. Карл Роджерс, Вiрджинiя Ейкслiн та їх внесок у розвиток 

недирективної iгрової терапiї. 



50. Гуманiстичний напрям в психотерапiї (клiєнт-центрована терапiя 
К.Роджерса). 

51. Розкрити процес групової психотерапiї (її фази, пiдфази). 
52. Внесок Е. Ерiксона у психотерапiю як науку. 
53. Структура особистостi за К. Роджерсом. 
54. Розкрити теоретичнi основи поведiнкової терапiї. 
55. Значення праць Якоба Морено, Девiда Левi у розвитку психотерапiї 

як науки. 
56. Охарактеризувати напрям психотерапiї – «Когнiтивна 

психотерапiя» (А.Бек). 
57. Цiлi, вимоги до клiєнта та терапевта у поведiнковiй психотерапiї. 
58. Розвиток психотерапiї як науки на Українi i в Росiї у 30-40-вi р. 20 

ст. 
59. Основнi риси когнiтивної терапiї. 
60. Розкрити особливостi методика «негативної дiї» у поведiнковiй 

психотерапiї. 
61. Науковий статус сучасної психотерапiї. 
62. Теоретичнi основи психоаналiзу (Зiгмунд Фрейд). 
63. Розкрити методики формування поведiнки у поведiнковiй 

психотерапiї. 
64. Охарактеризувати iгротерапiю як виду психотерапiї. 
65. Розкрити основнi правила психодинамiчної психотерапiї. 
66. Розкрити методики, заснованi на принципах позитивного i 

негативного пiдкрiплення у поведiнковiй психотерапiї. 
67. Охарактеризувати тiлесно-орiєнтований напрям психотерапiї. 
68. Розкрити основнi стадiї психоаналiзу. 
69. Теоретичнi основи когнiтивної терапiї (Джордж Келлi, Пiаже, Бек, 

Альберт Еллiс). 
70. Охарактеризувати когнiтивну психотерапiю як один з напрямiв 

сучасного когнiтивно- бiхевiорального пiдходу в психотерапiї 
71. Розкрити базиснi технiки: метод вiльних асоцiацiй, аналiз 

сновiдiнь, iнтерпретацiя, аналiз опору, аналiз переносу. 

72. Основнi правила когнiтивної психотерапiї. 

73. Охарактеризувати екзистенцiальну психотерапiю як напрямок 

психологiї.Розкрити рiзновиди психоаналiзу у сучаснiй психотерапiї. 
74. Метод «Фiксованої ролi» у когнiтивнiй психотерапiї. 
75. Охарактеризувати гештальт-терапiю як напрям психотерапiї. 
76. Теоретичнi передумови розвитку психодинамiчної психотерапiї. 
77. Розкрити технiки у когнiтивнiй психотерапiї. 
78. Класифiкацiя видiв психотерапiї. 
79. Дати визначення поняття «Психодинамiчна психотерапiя». 
80. Чинники, що визначають ефективнiсть психотерапiї. 
81. Охарактеризувати когнiтивно-бiхевiоральний напрям психотерапiї. 
82. Розкрити технiки психодинамiчної психотерапiї. 
83. Очiкування клiєнта у психотерапiї. 
84. Охарактеризувати психодинамiчний напрям психотерапiї. 
85. Охарактеризувати особистий пiдхiд в психотерапiї. 
86. Готовнiсть клiєнта до спiвпрацi у психотерапiї. 
87. Охарактеризувати гуманiстичний напрям психотерапiї. 
88. Розкрити погляди теоретиiв неофрейдизму, (Карен Хорнi, Ерiх 

Фромм, Гарi Саллiвен). 



 

89. Специфiка дiї конкретних методiв психотерапiї. 
 

9. Розподiл балiв, якi отримують студенти 

 

ЗМ 1 ЗМ 2 IНДЗ Всього 

П1 

– 

5 

П2  

– 

 5 

П3  

– 

 5 

П4 

– 

5 

П5 

– 

5 

П6 

– 

5 

П7 

– 

5 

 

П8 

– 

5 

 

П9 

– 

5 

 

П10 

– 

5 

 

П11 

– 

5 

 

П12 

– 

5 

 

15 100 

ПК – 10 ПК – 15 

 
 

Шкала оцiнювання знань та вмiнь здобувачiв вищої освiти пiд час пiдсумкового 

контролю, яка передбачає спiввiдношення питомої ваги результатiв поточного  й 

промiжного контролю та результатiв здачi екзамену 

 

За  

шкалою 

ЕСТS 

За нацiональною шкалою 
За шкалою 

академiї 

Пiдсумкова оцiнка 

Результати 

поточного та 

промiжного 

контролю – 

коефiцiєнт 0,5 

Результати 

здачi 

екзамену – 

коефiцiєнт 0,5 

А Вiдмiнно  90 – 100  90 – 100  90 – 100 

В 
Добре 

82 – 89 82 – 89 82 – 89 

С 75 – 81 75 – 81 75 – 81 

D Задовiльно 

 

67 – 74 67 – 74 67 – 74 

E 60 – 66 60 – 66 60 – 66 

FX 
Незадовiльно 

35 – 59 35 – 59 35 – 59 

F 0 – 34 0 – 34 0 – 34 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Електронний варiант лекцiйних та практичних  занять. 

2. Дидактичне забезпечення самостiйної роботи студентiв. 

3. Пакети ККР для перевiрки знань студентiв. 

4. Критерiї оцiнювання знань i вмiнь студентiв. 

5. Розробки занять, бесiд, запитань, майстер-класiв. 

6. Презентацiйний матерiал. 

 

 

 



12. Рекомендована лiтература 

Базова: 

1. Александров А. А. Психотерапия : учебное пособие.  СПб. : Питер, 

2004. 480 с. 

2. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С, Жидко М.Е. Психотерапия : учебник 

для вузов. – изд. 3-е, исправ. и доп. СПб. : Питер, 2012. 496 с. 

3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : 

учеб. пособие для студ. старших курсов психологич. фак. и отд-ний ун-тов.  М. 

: Изд-во «Ин-та психотерапии», 2000. 368 с. 

4. Вайнер И. Основы психотерапии. СПб. : Питер, 2002.  288 с. 
5. Глива   Є.   Вступ   до   психотерапiї  [текст]  :   навчальний посiбник. 

Острог : Вид-во «Острозька академiя» ; К. : Кондор, 2004. 530 с. 

6. Каліна Н.Ф. Психотерапія: підручник. К.: Академвидав, 2010. 280 с. 

7. Основи психотерапії : навч. посіб / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; 

за ред. М. І. Мушкевич. Вид. 3-тє. Луцьк: Вежа-Друк, 2017.  420 с. 

8. Пеньковська, Н. М. Основи психологічного консультування в методі 

позитивної психотерапії : навчально-методичний посібник Тернопіль : Крок, 

2014.  268 с. 

9. Психотерапевтичний практикум. Класичний психоаналіз / [ред. 

упоряд. З. С. Карпенко ].  Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. Вип. 1. 60 с. 

10. Психотерапия : учебник для вузов / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

изд. 4-е, исправ. и доп.  СПб. : Питер, 2012.  672 с. 

11. Слабинский В. Ю. Основы психотерапии. Практическое руководство  

СПб. : наука и техника, 2008.  464 с.  (Мир психологии и психотерапии). 

12. Справочник практического психолога : Психотерапия / сост. 

С.Л. Соловьева.  М. : АСТ; СПб.: Сова, 2007.  575 с. 

13. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений.  изд. 4-е, исправ. и доп. М. : 

Академия, 2010.  368 с. 

14. Федiй О. Естетотерапiя : навчальний посiбник.  К. : Центр навчальної 

лiтератури, 2007.  256 с. 

 

Допомiжна: 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи : лекции по 

введению в психотерапию для врачей,психологов и учителей.  М.: Изд-во 

Института Психотерапии., 2002.  214 с. 

2. Александров А.А. Интегративная психотерапия. СПб. : Питер, 

2009. 672 с. 

3. Базисное руководство по психотерапии / Под ред. А. Хайглз-Эвертс.  

СПб. : Речь, 2002. 784 с. 

4. Браун Д. Теория и практика семейной психотерапии / Пер. с англ. 

Мухиной Н.А.- 3-е изд. международное. СПб. : Питер, 2001.  352 с.  (Золотой 

фонд психотерапии). 

5. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб. : Питер, 

2001. 304 с. 



 

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга:  

психотехники : учеб. пособие.  М. : Изд-во "Ось-89", 2000. –224с. 

7. Игумнов С.А. Психотерапия детей и подростков.  Ростов-на-

Дону : Феникс, Минск : МЕТ, 2005. 228 с. (Серия «Психологический 

практикум”). 

8. Игровая терапия как способ решения проблем ребенка : навчально- 

метод. пос. / пер. Мошинской Л.Р.  Москва-Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001.  

320 с. (Серия «Библиотека психолога»). 

9. Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. 

А. Бека, А. Фримена. СПб. : Питер, 2002.  554 с. (Серия “Практикум по 

психотерапии”). 

10. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского.  

СПб. : Питер Ком, 1999. –752 с. 

11. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : 

Прогресс, 1996. 478 с. 

12. Роджерс К. Клиент-центрированная терапия. М. : Рефл-бук;  

13. К.: Ваклер, 1997.  320 с. 

14. Рудестам К. Групповая психотерапия (психокорекционные 

группы :  теория и практика).  М., 1990.  368 с. 

15. Руководство по телесно-ориентированной психотерапии. СПб. : 

Речь,  2000.  256 с. 

16. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия  

:    практическое руководство.  М. : Класс, 2005.  592 с. 

17. Терапевтические отношения в психоанализе / Под ред. 

И. Ю. Романова.  М. : Когито-центр, 2002. 236 с. 

18. Федоров А.П. Когнитивно- поведенческая психотерапия.  СПб. : 

Сова, 2002. –334 с. 

19. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции.  М. : Наука, 1991. 546 с. 

20. Шестопал I. А. Казкотерапiя як ефективний метод роботи 

психотерапевта з дiтьми. Науковi записки Нацiонального унiверситету 

«Острозька академiя». Серiя «Психологiя» : науковий журнал. Острог : Вид-во 

НаУОА, 2020. № 10. С. 143-147. 

21. Шострем Э. Терапевтическая психология.  М. : ЭКСМО. 2002.  364 с. 
22. Эволюция психотерапии: в  4-х т. / Под ред. Дж. Зейг. М.: Класс, 

1998.  416 с. 

23. Ялом И. Дар психотерапии.  М. : Эксмо, 2005.  352 с. 
24. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб. : 

Питер, 2000. – 640 с. 

 

Iнформацiйнi ресурси 

 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ - Нацiональнабiблiотека Україниiм. В. I. Вернадського. 

2. http://hklib.npu.edu.ua/ - Наукова бiблiотека нацiонального

 педагогiчного   унiверситету iм. М.П. Драгоманова. 

3. http://www.koob.ru/ - електронна бiблiотека «Куб». 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://hklib.npu.edu.ua/
http://www.koob.ru/


4. http://pro.fpko.ru/post-name/286/ - федерацiя психологiв-консультантiв онлайн. 

5. http://upsihologa.com.ua/ - портал професiйних психологiв України  

«У психолога». 

 

http://pro.fpko.ru/post-name/286/
http://upsihologa.com.ua/

