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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Професійна  діяльність  майбутніх  фахівців  у  сфері   психологічної
допомоги  передбачає  сприяння  людям  у  вирішенні  широкого  кола
психологічних  проблем.   Для  становлення  відповідних  фахових  навичок  і
умінь студентів психологів, формування їхньої професійної ідентичності має
велике значення оволодіння основами психотерапевтичних знань при вивченні
курсу «Основи психотерапії».

Мета  курсу «Основи  психотерапії»  –   підвищити  рівень  теоретичних
знань та практичних навичок студентів у сфері психологічної допомоги 

Основними  завданнями  вивчення  навчальної  дисципліни  «Основи
психотерапії» є:

 ознайомити  зі  специфікою,  можливостями  та  стандартами

психотерапевтичної діяльності

 надати знання з теорії та практики сучасних психотерапевтичних шкіл

 сформувати  уміння  застосовувати  окремі  методи  та  методики

психотерапії при наданні соціально-психологічної допомоги особистості
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :
 особливості психотерапії, як виду психологічної допомоги 

 загальні принципи і механізми психотерапії

 теоретичні і методичні  основи сучасних напрямків психотерапії

вміти :
 орієнтуватись  у  сучасних  формах  та  методах  психотерапевтичної

допомоги

 застосовувати  окремі  вправи  і  методики  у  власній  професійній

діяльності
Кількість годин відведених навчальним планом становить 144 години, з

них:  лекції  -  20,  семінарські  заняття  –  22,  індивідуальні  –  6,  модульний
контроль  –  6,  самостійна  робота  –  54,  самостійна  робота  з  підготовки  до
іспиту – 36 год.  Завершується вивчення курсу екзаменом.

3



1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки»

нормативна
Напрями підготовки

6.030103    «Практична
психологія»

Модулів –  4

Спеціальність:
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  –

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 144

7,8-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр 

20 год. 12 год.
Практичні, семінарські
22 год. 4 год.
Семестровий контроль
36 год. –

Самостійна робота
54 год. 128 год.

Індивідуальні завдання: 
6

Вид контролю: 
Екзамен екзамен
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п
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Змістовий модуль І.
 Вступ до психотерапії. Психодинамічна психотерапія.

1. Психотерапія  як  професійна
діяльність. 

4 2 1 10

2. Психоаналіз  та  психодинамічна
психотерапія

14 4 8 1 8

Разом: 36 16 6 8 2 18 2
Змістовий модуль ІІ.

Когнітивно-поведінковий  та екзистенційно-гуманістичний напрями у
психотерапії

3. Когнітивно-поведінкова
психотерапії: теорія і практика

10 4 4 1 10

4. Екзистенційно-гуманістичні  підходи
у психотерапії

8 4 2 1 8

Разом: 36 16 8 6 2 18 2
Змістовий модуль ІІІ Інші моделі психотерапії. Проблема інтеграції

психотерапевтичних методів.
5. Інші моделі та методи психотерапії 14 4 8 1 10
6. Проблема інтеграції 

психотерапевтичних 
методів.Механізми психотерапії.

4 2 1 8

Разом: 36 16 4 10 2 18 2
Підготовка до екзамену 36

Усього годин за навчальним планом: 14448 20 22 36 6 90 6
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ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ВСТУП ДО ПСИХОТЕРАПІЇ.  ПСИХОДИНАМІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Тема 1. Психотерапія як професійна діяльність

Лекція №1. Психотерапія як професійна діяльність. (2 год.)
Визначення психотерапії. Психотерапія як наука і як мистецтво. 
Моделі  психотерапії.  Психотерапія  клінічна  і  психологічна.  Методи  і

засоби психотерапії. Цілі, задачі психотерапії, консультування, психологічного
супроводу.

Сучасний  простір  терапевтичного  досвіду:  психоаналітичний  напрям,
біхевіоральний  когнітивний,  гуманістичний.  Індивідуальна  та  групова
психотерапія. Сімейна та дитяча психотерапії. 

 Особистість  психотерапевта.  Підготовка  та  навчання  психотерапевтів.
Страсбургська  декларація  з  психотерапії.  Психотерапевтичне  середовище  та
терапевтична  спільнота.  Проблеми  дієнтології  у  психотерапії,  професійний
етичний  кодекс  терапевта.  Помилки  і  зловживання  в  області  психотерапії.
Юридичні аспекти психотерапевтичної діяльності. 

Основні  поняття:  психотерапія,  клінічна  і  психологічна  моделі
психотерапії,   психодинамічний  напрям  у  психотерапії,  біхевіорально-
когнітивний  напрям  у  психотерапії,  гуманістичний  напрям  у  психотерапії,
етичний кодекс.

Тема 2. Психоаналіз та психодинамічна психотерапія

Лекція №2.  Класичний психоаналіз. (2 год.)

Філософія  і  концепції.  Несвідоме  і  свідоме.  Інстинкти  і  потяги.
Структура особистості. Принцип задоволення і принцип реальності. Розвиток
особистості.  Особистісна  динаміка:  чергування  інстинктів.  Інтрапсихічний
конфлікт  як  чинник  виникнення  неврозу. Види  тривоги.  Захисні  механізми
Концепція психопатології.  Основні неврози.

Ревізія  фундаментальних  положень  класичного  психоаналізу  про
рушійну  силу  психічного  розвитку,  моделі  психопатології  і  психотерапії:
концепція  об’єктних  стосунків  проти  теорії  потягів;  теорія  селф  (Я)  проти
теорії Его.
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Основні  поняття:  Несвідоме,  інтрапсихічний  конфлікт,  принцип
задоволення, принцип реальності, психологічний захист, концепція об’єктних
стосунків, теорія селф.

Лекція  №3  Процес  психоаналізу.  Психодинамічна  психотерапія (2
год.)

Організація  терапевтичного  процесу.  Поняття  про  психоаналітичний
сеттінг. Стратегія абстиненції. Вимоги до пацієнта. «Складні» пацієнти» для
аналізу  –  обмеження  для  пацієнтів  з  особистісними  розладами.  Види
психотерапевтичних  стосунків  у  психоаналізі:  перенос  і  робочий  альянс.
Регресія.  Основні  елементи  процесу  психоаналізу:  вільні  асоціації; аналіз
сновидінь; перенос; контрперенос. Основні технічні процедури: прояснення,
конфронтація,  інтерпретація,  проробка  трансферу.  Супротив,  його  види  і
прояви.

Сучасні модифікації та види психодинамічної психотерапії.  Особливості
психодинамічної психотерапії

Основні поняття: психоаналітичний сеттінг, стратегія абстиненції, вільні
асоціації, робочий альянс, перенос і контрперенос, супротив,

Семінар  №1. Психоаналітичний  процес.  Основні  елементи  процесу
психоаналізу (2 год.)

Семінар №2 Психоаналітичний процес. Робота з супротивом і переносом
(2 год.)

Семінар №3 Теорія   адлеріанської психотерапії (2 год.)
Семінар №4  Техніки  адлеріанської психотерапії (2 год.)
Модульний контроль №1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВИЙ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-
ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМИ У ПСИХОТЕРАПІЇ

Тема 3. Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія і практика

Лекція №4 Поведінкова психотерапія 
Поняття когнітивно-поведінкової психотерапії.  Основні методологічні і

теоретичні  постулати  поведінкової  психотерапії.  Базові  принципи  научіння.
Генез психопатології.

Терапевтичний  процес.  Поведінковий  аналіз:  виявлення  первинних
подразників.  Основні  методи  і  техніки  поведінкової  психотерапії.  Сбір
анамнеза. Підготовка до поведінкової терапії.
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Основні  поняття:  принципи  научіння,  тренінг  асертивності,
систематична  десенсибілізація,  позитивне  підкріплення,  негативне
підкріплення,

Семінар  №5.  Техніки поведінкової психотерапії (2 год.)

Лекція №5. Раціонально-емотивна психотерапія А.Елліса (2 год.)
Техніки  терапії.  Корректуюча  інформація.  Зупинка  думок.  Тренінг

асертивності. Систематична десенсибілізація. Процедури із викликом сильної
тривоги:  абреакція,  занурення,  парадоксальна  інтенція.  Методи оперантного
обумовлення:  позитивне  підкріплення,  негативне  підкріплення,  згасання.
Аверсивна терапія.

Загальна характеристика когнітивної  парадигми. Раціонально-емотивна
терапія  А.Елліса.  Постулати  РЕТ.  Іраціональні  і  раціональні  переконання.
Іраціональні  установки:  надгенералізації,  помилкові  висновки,  жорсткі
установки. Критерії оцінки раціональних та іраціональних установок. Розлади
Его і розлади комфорту. А.Елліс про психологічне здоров’я. Поняття здорових
і  нездорових  емоцій.  Деструктивні  судження  і  способи  їх  перетворення  у
конструктивні. Модель АБС. Приклад роботи схеми на конкретному випадку. 

Етапи  раціонально-емотивної  психотерапії  А.Елліса.  Методи  роботи  з
іраціональними думками.

Основні поняття: раціональні думки, ірраціональні думки, схема АВС,
нездорові емоції, сократівський метод.

Семінар №6.  Техніки когнітивно-поведінкової психотерапії (2 год.)

Тема 4. Екзистенційно-гуманістичні підходи у психотерапії.

Лекція № 6.  Клієнт центрована психотерапія К.Роджерса (2 год.)
Сутність  феноменології.  Карл  Роджерс  та  клієнт-центрована

психотерапія.  Особистісна  історія  та  інтелектуальні  попередники;  теорія
особистості;  теорія  особистісних  порушень.  Теорія  психотерапії;  проблема
технік в клієнтцентрованій психотерапії К.Роджерса.

Основні  поняття:  феноменальне  поле,  самість,  самоактуалізація,
конгруентність  та  інконгруентність;  особистісне  зростання;  повноцінно
функціонуюча особистість.

Лекція № 7. Логотерапія В.Франкла (2 год.)
Загальні  екзистенційні  положення  на  яких  базується  екзистенційна

психотерапія.  Філософські  джерела  екзистенційної  психотерапії.  Головне
завдання екзистенційного аналізу, феноменологічний аналіз структури буття.
Особливості екзистенційної психотерапії

Логотерапія  В.Франкла.  Екзистенційний  вакуум  і  екзистенційна
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фрустрація.  Психопоталогія,  ноогенні  неврози.  Категорії  цінностей.  Мета  і
завдання  логотерапії.  Терапевтичний  процес   та  техніки  логотерапії.
Дерефлексія.

Основні  поняття:  екзистенція,  буття,  логотерапія,  ноогенні  неврози,
парадоксальна інтенція, дерефлексія.

Семінар № 7. Екзистенційна психотерапія І.Ялома (2 год.)
        

Модульний  контроль №2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ІНШІ МОДЕЛІ ПСИХОТЕРАПІЇ. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ.

Тема 5. Інші моделі та методи психотерапії.

Лекція №8,9. Системна сімейна та дитяча  психотерапія(4 год.)

Поняття   системної  сімейної  психотерапії.  Закони  функціонування
сімейних систем.

Властивості сімейної системи: особливості взаємостосунків членів сім’ї,
сімейні міфи, сімейні кордони, історія сім’ї.

Методологічні  принципи  системної  психотерапії:  циркулярність,
нейтральність, гіпотетичність. Техніки роботи із сім’єю в системній сімейній
психотерапії.

Особливості  дитячої  психотерапії.  Вимоги  до  психотерапевтичних
прийомів  у  дитячій  та  юнацькій  психотерапії.  Основні  психотерапевтичні
прийоми та техніки роботи з дітьми.

Основні поняття: системна сімейна психотерапія, сімейний міф, сімейні
кордони,  циркулярне  інтерв’ю,  позитивна  конотація,  дитяча  психотерапія,
ігротерапія, казкотерапія, піскова терапія.

Лекція № 10. Групова психотерапія. (2 год.)

Метод групової  психотерапія.  Специфіка  групової  терапії.  Організація
групової  психотерапії:  форми організації  психотерапевтичних  груп,  критерії
відбору учасників групової психотерапії; груповий контракт. 

Чинники  впливу  групової  психотерапії:  спонукання  надії;  відчуття
подібності  проблем;  інформаційний  аспект;  альтруїзм;  навчання  соціальним
умінням;  наслідування;  інтерперсональне  навчання;  катарсис;  екзистенційні
чинник.
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Групова динаміка.  Елементи групової  динаміки.  Фази розвитку групи.
Специфіка роботи та вимоги до особистості групового психотерапевта

Основні  поняття:  групова  психотерапія,  групова  динаміка,  фази
розвитку групи, чинники впливу групової психотерапії

Семінар №8 Трансактний аналіз  Е.Берна (2 год.)
Семінар №9:  Біоенергетичний аналіз Лоуена (2 год.)
Семінар №10  Методи  арттерапії (2 год.)
Семінар №11 Проблема інтеграції  психотерапевтичних моделей.  Механізми
психотерапії (2 год.)

Модульний  контроль №3
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи психотерапії»
Разом: 144 год., лекції – 20 год., семінарське заняття – 22 год., індивідуальна робота – 6 год., 

самостійна робота – 54,  самостійна робота з підготовки до іспиту - 36 год. модульний  контроль – 6 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІI

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва
модуля

Вступ до психотерапії.
Психодинамічна психотерапія

Когнітивно-поведінковий  та
екзистенційно-гуманістичний напрями у

психотерапії.

Інші моделі психотерапії. Проблема
інтеграції терапевтичних методів.

Кількість б. 
за  1  мод.

82 82 82

Лекції №1,2
(2 б.)

№3
(1 б.)
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(1б.)
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(1б)

№ 6
(1 б.)

№7
(1б.)

№ 8,9
(2 б.)

№10
(1 б.)

Дати

Теми
лекцій

П
си

хо
те

ра
пі

я 
як

 
пр

оф
ес

ій
на

 д
ія

ль
ні

ст
ь.

 
П

си
хо

ан
ал

із
.

П
си

хо
ан

ал
із

. 
П

си
хо

ди
на

м
іч

на
 

пс
их

от
ер

ап
ія

.

П
ов

ед
ін

ко
ва

 
пс

их
от

ер
ап

ія
. 

Ра
ці

он
ал

ьн
о-

ем
от

ив
на

 
пс

их
от

ер
ап

ія
  А

.Е
лл

іс
а

К
лі

єн
т-

це
нт

ро
ва

на
 

пс
их

от
ер

ап
ія

. 
К

.Р
од

ж
ер

са
. 

Л
ог

от
ер

ап
ія

 В
.Ф

ра
нк

ла

С
ис

те
м

на
 с

ім
ей

на
  т

а 
ди

тя
ча

  п
си

хо
те

ра
пі

я

Гр
уп

ов
а 

пс
их

от
ер

ап
ія

Семінар №1
(10+1)
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(20+2)
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Самостійна
робота

№ 1
(10 балів)

№ 2,3
(20 балів)

№ 4
(10 балів)



Види 
поточного
контролю

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота 2
(25 балів) Модульна контрольна робота 3 

(25 балів)
Підсумковий
контроль

Екзамен 40 б.

Коефіцієнт 4,1
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V. ПЛАНИ 
СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

V. ПЛАНИ 
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Вступ до психотерапії. Психодинамічна психотерапія.

Тема 2 Психоаналіз та психадинамічна психотерапія.

Семінар №1 Психоаналітичний процес. Основні елементи процесу
психоаналізу(2 год.)

План
1. Вільні асоціації. 
2. Сновидіння і їх аналіз
3. Перенос. Контрперенос.
4. Супротив і його види

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. у заг. списку

Семінар  №2. Психоаналітичний процес. Основні технічні процедури
(2 год.)

План:
1. Прояснення, конфронтація, інтерпретація. 
2. Поняття проробка трансферу(переносу).
3. Практичні вправи.

Література основна:
4. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
5. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
6. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. у заг. списку
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Семінар №3 Теорія адлеріанської психотерапії (2 год.)
1. Комплекс меншовартості. 
2. Компенсація, зверхкомпенсація. Генез неврозу.
3. Соціальний інтерес, стиль життя. 
4. Поняття «функціональний фіналізм».
5. Основні завдання і механізми психотеріапії

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. У заг. списку

Семінар №4. Техніки адлеріанської психотерапії  (2 год.)
План:

1. Проведення первинного інтерв’ю
2. Робота із ранніми спогадами
3. Контент-аналіз стилю життя
4. Практичні вправи

Література основна:
4. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
5. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
6. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. У заг. списку

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Когнітивно-поведінковий та екзистенційно-гуманістичний напрями у

психотерапії

Тема 3. Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія і практика

Семінар  №5.  Техніки поведінкової терапії.
План:

1. Корректуюча інформація. 
2. Зупинка думок. 
3. Тренінг асертивності. 
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4. Систематична десенсибілізація. 
5. Процедури  із  викликом  сильної  тривоги:  абреакція,  занурення,

парадоксальна інтенція. 
6. Методи оперантного обумовлення: позитивне підкріплення, негативне

підкріплення, згасання. Аверсивна терапія.
Література основна:

1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 
М.Е.Жидко. – 2008

2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 
«Питер», 2000

3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 
обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

                                                    Додаткова література: див. у заг. списку

Семіар №6. Техніки когнітивної психотерапії (2 год.)
План:

1. Техніки виявлення автоматичних думок
2. Техніки виявлення обгрунтованості автоматичних думок наслідками, в 

реальності,
3. Техніка порявняння з іншими
4. Вияв логічних невідповідностей
5. Метод катарсиса
6. Метод ідентифікації
7. Метод гетероагресії і відволікання
8. Метод трьох колонок
9. Техніка реатрибуції
10.Перевизначення
11.Децентрація

Література основна:
4. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
5. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
6. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

                                                    Додаткова література: див. у заг. списку

Тема 4. Екзистенційно-гуманістичні підходи у психотерапії
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Семінарське заняття  №7.  Екзистенційна психотерапія І.Ялома
План.

1. Сутність екзистенційної психодинаміки: конфронтація індивідуума з
даностями  існування  Поняття  базових  екзистенцій  них  конфліктів
(смерть, свобода, ізоляція, відсутність сенсу життя)

2. Проблема смерті і свободи та механізми захисту від них.
3. Проблема ізоляції і сенсу життя та механізми захисту від них.
4. Ключові процеси терапевтичних змін в екзистенційній психотерапії

(воля,  прийняття  відповідальності,  ставлення  до  терапевта  і
включеність у життя).

5. Техніки   психотерапевтичної  роботи  з  усвідомлення  смерті  в
екзистенційній психотерапії.

6. Робота з відповідальністю і свободою у психотерапії І.Ялома.
7. Техніки роботи з ізоляцією та відсутністю сенсу життя за І.Яломом.

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Ш.
Інші моделі психотерапії. Проблема інтеграції різних терапевтичних

підходів.

Тема 5. Інші моделі та методи психотерапії.

Семінарське  заняття №  8.  Транзактний аналіз Е.Берна.
План:
1. Аналіз Его-станів:батько, дитина, дорослий; теорія комунікацій, 

психологічні ігри
2. Складові трансактного аналізу: аналіз структури особистості, аналіз 

трансакцій
3. Складові трансактного аналізу: аналіз психологічних ігор, аналіз 

індивідуального життєвогосценарію.

Література основна:
1. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
Додаткова література:див.у заг. списку

Семінарське  заняття №9.  Біоенергетичний аналіз Лоуена
1. Поняття про тілесно-орієнтовані види психотерапії
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2. Теоретичні аспекти біоенергетичного аналізу Лоуена. Нереалізована 
потреба у любові, інфантильні травми та їх тілесні прояви.

3. Рівні енергетичного блокування та м’язової напруги.
4. Захисні утворення, внутрішній конфлікт і основні характерологічні 

типи.
5. Принципи та алгоритм роботи з м’язовими блоками.
6. Основні етапи діагностики та технічні процедури і прийоми 

(укорінення, випускання «живота», «лук», вивільнення горлових 
зажимів тощо, вправи на розігрів)

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. у загальному списку

Семінарське заняття № 10. Методи арттерапії (2 год.)
1. Сутність артетерапії.Активна уява як головна техніка 

арттерапевтичного процесу. 
2. Основні  напрямки:  музикотерапія,  бібліотерапія,  танцювальна,

проективний малюнок. 

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Додаткова література: див. у загальному списку

Тема 6. Проблема інтеграції різних терапевтичних методів

Семінар-практикум №11. Проблема інтеграції різних
терапевтичних методів. Механізми психотерапії.

(2 год.)
1. Мультикультуральний рух у психотерапії.
2. Рух до інтеграції. Еклектична психотерапія 
3. Механізми психотерапії
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Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Самостійна робота №1 Символдрама 
Завдання: Опрацюйте основну літературу та підготуйте конспект за 

наступним планом:
1. Загальна  характеристика  терапевтичного  методу  символдрами

(кататимне переживання образів)
1. Робота із стандартними мотивами: луг, струмок, гора,будинок, ліс

Література основна:
1. Методичні матеріали
2. http://www.symboldrama.org.ua/
3. Вильке  Е.  Символдрама  –  это  творчество.  Символ  и  Драма:  сцена

психотерапевтического  пространства:  Ил.  Сб.науч.-практ.  Статей.  –
Харьков: Новое слово, 2002, с.7-10   http://symboldrama.ru/article/Vilke1/

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ П
Самостійна робота №2. Модель когнітивної терапії А.Бека(10 б.)

Завдання: Опрацюйте основну літературу та підготуйте конспект за 
наступним планом:

1. Теорія  когнітивної  психотерапії  А.Бека  психотерапії.  Аберація
мислення, поняття неадаптивних думок

2. Етапи   когнітивної  психотерапії:  1)ідентифікація   і  усвідомлення
неадаптивних  думок,  2)відокремлення,  3)зміна  правил  регуляції
(перевірка істинності) 4) заміна неадаптивних думок на адаптивні

3. Сутність  психопатологічних  розладів за  А.Беком (депресія,  тривожні
розлади,  фобії,  суїцидальна  поведінка).  Показання  до  когнітивної
психотерапії.

4. Техніки  когнітивної психотерапії А.Бека.

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
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2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 
«Питер», 2000

3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 
обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

Самостійна робота №3. Гештальт-терапія Ф.Перлза
Завдання: Опрацюйте основну літературу та підготуйте конспект за 

наступним планом:
1. Основні положення гештальттерапії.
2. Організм як єдине ціле. Три зони усвідомлення. 
3. Механізми  порушення  процесів  саморегуляції:  інтроекція,  проекція,

ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція. 
4. Психотерапевтичні  шляхи  розкриття  індивідуальності  людини.

Гештальт-молитва
Література основна :

1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 
М.Е.Жидко. – 2008

2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 
«Питер», 2000

3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 
обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Ш

Самостійна робота №4.  Психодрама 
Завдання: Опрацюйте основну літературу та підготуйте конспект за 

наступним планом:
1. Психодрама. Теорія психотерапії. Генезис неврозу.
2. Учасники психодрами. Основні елементи: протагоніст, режисер 

(фасілітатор), допоміжне “Я”, глядачі, сцена. 
3. Основні фази психодрами: розігрівання, власне драматична дія, 

обговорення.
4. Основні  психодраматичні техніки.

Література основна:
1. Психотерапия : Учебник Для ВУЗов. /Л.Ф. Бурлачук, А.С.Кочарян, 

М.Е.Жидко. – 2008
2. Психотерапия. / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000
3. Основи психотерапии: Учебное пособие для студентов вузов, которые 

обучаются по спец. «Психология», «Соц.педагогика» /  Л.Ф. Бурлачук, 
И.А.Грабская, А.С.Кочярян. – К.: Ника-Центр, 1999
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні  досягнення  студента  із  дисципліни  оцінюється  за модульно-

рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної
звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи
оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок;  розширення  кількості  підсумкових
балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної  карти (п.  ІV),  де
зазначено види  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю
та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу
подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

Таблиця 7.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингов
их балів

1. Відвідування лекцій 10 x 1 бал 10
2. Відвідування семінарських занять 11  x 1

б.
11

3. Робота на семінарських заняттях  11 x 10
б.

110

4 Модульні контрольні роботи   3 x 25 б. 75
5 Самостійна робота  4 x 10 б. 40
Коефіцієнт 4,1 Всього

246:4,1=
60

Екзамен 40
Підсумковий рейтинговий бал 100

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються
такі методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,
фронтальне опитування, співбесіда

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
 Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої

знання, самоаналіз.
Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  семінарських

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
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 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

21



Таблиця 7.2
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в Україні 
Оцінка

за
шкал

ою
ЕСТS

Значення оцінки
За

національно
ю системою

Оцінка за
шкалою

університе
ту

А ВІДМІННО – відмінний рівень 
знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з 
можливими незначними 
недоліками

відмінно 90-100

В ДУЖЕ ДОБРЕ – достатньо 
високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих 
помилок добре

82-89

С ДОБРЕ – в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок

75-81

D ЗАДОВІЛЬНО-посередній рівень
знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній
для подальшого навчання або 
професійної діяльності задовільно

69-74

Е ДОСТАТНЬО - мінімально 
можливий допустимий рівень 
знань (умінь)

60-68

FX НЕЗАДОВІЛЬНО з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за умови 
належного самостійного 
доопрацювання незадовільно

35-59

F НЕЗАДОВІЛЬНО з обов’язковим
повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень 
знань(умінь), що вимагає 
повторного вивчення 
дисципліни

1-34

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-
конференція)  із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних
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технологій  (PowerPoint –  Презентація),  семінари, пояснення,
розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.

2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,
дослідницькі.

4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом
викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи стимулювання  інтересу  до навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання:  навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка  тестових  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;
 методичні матеріали

Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Психотерапія як професійна діяльність.
2. Визначення, цілі і завдання психотерапії. Відмінності психотерапії і 

індивідуального консультування.
3. Сутність медичної та психологічної моделі психотерапії; 

індивідуальна і групова, сімейна і дитяча види психотерапії.
4. Особистість психотерапевта. Професійні якості та властивості.
5. Етичні та юридичні аспекти психотерапевтичної діяльності. Навчання

психотерапії.
6. Сучасний простір терапевтичного досвіду: психоаналітичний, 

біхевіорально-когнітивний, екзистенційно-гуманістичний. 
7. Психоаналіз. Роль конфлікту у генезі неврозу, захисні механізми
8. Психоаналітичне розуміння основних неврозів: істеричний,  

фобічний, нав’язливих станів.
9. Організація класичного психоаналітичного процесу. 
10.Психоаналітична діагностика. Рівні особистісного функціонування: 

невротичний, психопатичний, межовий. 
11.Вимоги до психоаналітичного пацієнта. Складні для психоаналітичної

роботи пацієнти .
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12.Основні елементи процесу психоаналізу: вільні асоціації, аналіз 
сновидінь  перенос , контрперенос,  супротив.

13.Психоаналітичний процес. Основні психоаналітичні технічні 
процедури: конфронтація, просненн,  інтерпретація,  проробка 
трансфера і супротиву.

14.Особливості  психодинамічної психотерапії на відміну від 
психоаналізу.  Експресивна та підтримуюча психотерапія. Види 
психодинамічної психотерапії.

15.Сутність символдраматичного психотерапевтичного методу 
(кататимне переживання образів) як психотерапевтичного методу. 
Робота із стандартними мотивами.

16.Індивідуальна психотерапія за А.Адлером.  Теоретичні положення. 
Генез патопсихології

17.Терапевтичний  процес:  1)формування  стосунків,  2)оцінка  і  аналіз
життєвого стилю, 3)інсайт, 4)переорієнтація

18.Сутність  когнітивно-поведінкової  психотерапії.  Визначення,  загальні
принципи когнітивно-поведінкової психотерапії 

19.Методологічні та теоретичні основи поведінкової психотерапії, 
концепції психопатології. 

20.Методи і техніки поведінкової психотерапії, спрямовані на редукцію 
небажаної поведінки 

21.Методи і техніки поведінкової психотерапії, які спрямовані на 
посилення поведінки  

22.Розвиток когнітивної психотерапії. Механізми когнітивної 
психотерапії. Генез психопатології. 

23.Теоретичні основи раціонально-емотивної психотерапії А.Елліса: 
припущення щодо природи людини, ірраціональні та раціональні ідеї.
Схема АВС 

24.Види ірраціональних установок  та їх наслідки.
25.Погляди А.Елліса на психологічне здоров’я. Поняття здорових і 

нездорових емоцій.
26.Теоретичні основи когнітивної психотерапії А.Бека: аберація 

мислення,  неадаптавні думки, види викривлення
27.Сутність психопатологічних розладів за А.Беком (депресія, тривожні 

розлади, фобії, суїцидальна поведінка). Покази до когнітивної 
психотерапії.

28.Етапи  і особливості процесу  когнітивної психотерапії
29. Основні методи та техніки роботи в когнітивній психотерапії, 

сократичний діалог.
30.Парадоксальні приймоми, що застосовуються у когнітивно-поведінковій

психотерапії.
31.Сутність феноменологічного підходу у психотерапії. Суб’єктивні 

переживання як єдина реальність. 
32.Основні положення гуманістичної парадигми у психотерапії.
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33.Клієнт-центрована психотерапія К.Роджерса: визначення і мета. 
Теоретичні основи. 

34.Поняття  повноцінно-функціонуючої особистості  у концепції 
К.Роджерса

35.Проблема технік в клієнт центрованому підході. Техніки ефективного 
спілкування. Умови ефективних терапевтичних стосунків:  емпатія, 
прийняття, конгруентність.

36.Процес клієнтцентрованої психотерапії. Мета та стадії процесу.
37.Загальні екзистенційні положення, на яких базується екзистенційна 

психотерапія. Філософські джерела екзистенційної парадигми у 
психотерапії.

38.Теорія  логотерапії В.Франкла. Генезис неврозу.
39.Методи і психотерапевтичні прийоми, що застосовуються у  

логотерапії.
40.Екзистенційна психотерапія І.Ялома. Сутність екзистенційної 

психодинаміки. Поняття базових екзистенційних конфліктів.
41.Проблема смерті і свободи та механізми захисту від них.
42.Проблема ізоляції і сенсу життя та механізми захисту від них.
43.Ключові процеси терапевтичних змін в екзистенційній психотерапії 

І.Ялома
44.Техніки  психотерапевтичної роботи з усвідомлення смерті в 

екзистенційній психотерапії..
45.Робота з відповідальністю і свободою у психотерапії І.Ялома.
46.Техніки роботи з ізоляцією  особистості.
47.Техніки роботи з відсутністю сенсу життя за І.Яломом.
48. Гештальттерапія: організм як єдине ціле, три зони усвідомлення. 
49.Механізми порушення процесів  саморегуляції:  інтроекція,  проекція,

ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція. 
50.Психотерапевтичні  шляхи  розкриття  індивідуальності  людини.

Гештальт-молитва
51.Мета, механізми та техніки гештальт-терапії.
52.Поняття про тілесно-орієнтовані види психотерапії
53.Теоретичні аспекти біоенергетичного аналізу Лоуена. Нереалізована 

потреба у любові, інфантильні травми та їх тілесні прояви. Рівні 
енергетичного блокування та м’язової напруги.

54.Біоенергетичний аналіз: внутрішній конфлікт і основні 
характерологічні типи.

55.Біоенергетичний аналіз: принципи та алгоритм роботи з м’язовими 
блоками; діагностичні та технічні процедури і прийоми 

56.Філософія психодрами. Генезис неврозу.
57.Учасники психодрами. Основні елементи: протагоніст, режисер 

(фасілітатор), допоміжне “Я”, глядачі, сцена. 
58.Основні фази психодрами: розігрівання, власне драматична дія, 

обговорення.
59.Основні  психодраматичні техніки.
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60.Загальна характеристика арттерапії. Активна уява як головна техніка 
арттерапевтичного процесу. Терапевтичні можливості арттерапії

61.Основні види арттерапії: музикотерапія, бібліотерапія, імаготерапія, 
ізотерапія, кінезітерапія

62.Поняття казкотерапії та  ігротерапії. 
63.Системна сімейна психотерапія. Закони функціонування сімейних 

систем. Методологічні принципи системної психотерапії
64.Cистемна сімейна психотерапія. Властивості сімейної системи
65.Техніки роботи із сім’єю в системній сімейній психотерапії на 

прикладі циркулярного інтерв’ю, позитивної конотації.
66.Особливості  дитячої психотерапії. Основні методи та техніки дитячої

психотерапії
67.Поняття про групову модель психотерапії. Елементи групової 

динаміки.
68.Фази розвитку групи.
69.Специфіка (сутність) групової психотерапії. Чинники впливу групової

психотерапії на особистість.
70.Групова психотерапія. Фази розвитку групи.
71.Трансактний аналіз. Характеристика ЕГО-станів: батько, дитина, 

дорослий; теорія комунікацій, 
72.Складові трансактного аналізу: аналіз структури особистості, аналіз 

трансакцій,
73.Складові трансактного аналізу: аналіз психологічних ігор, аналіз 

індивідуального життєвого сценарію.
74.Еклектизм у психотерапії.
75.Механізми та чинники психотерапії.
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