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І. Опис навчальної дисципліни 
Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми контролю 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

Кiлькiсть кредитiв – 5  1) За джерелом інформації: •Словесні: лекція 

(традиційна, проблемна, лекція-прес-

конференція) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (презентація), 

пояснення, розповідь, бесіда. •Наочні: 

спостереження, демонстрація. 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.  

5) Методи стимулювання інтересу до 

навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення 
ситуацій зацікавленості (метод цікавих 

аналогій тощо). 

Спеціальність  
012 Дошкільна освіта  

Загальна кiлькiсть годин – 150  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень – бакалавр  Лекцiї: 

30 8 

Семiнарськi заняття: 

Варіативна  28 - 

Лабораторнi заняття: 

12 10 

Індивiдуальна робота: 

- - 

Самостiйна робота: 

80 132 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом 2020 
2020 2020 

Семестр – VI Форми поточного контролю: 
- виступи на лабораторних; 

- виконання індивідуальних завдань науково-

дослідницького характеру; 

- оформлення задвань для самостійної роботи, 
співбесіда на консультаціях під час 

самостійної роботи. 

Тижневе навантаження  
- аудиторне: 5 год. 

- самостiйна робота: 3 год. 

Мова викладання – українська  

Форма пiдсумкового контролю екзамен 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи психотерапії» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Навчальний курс 

базується на сучасних досягненнях психології, медицини і вирішує завдання теоретичної та практичної 

підготовки студентів до роботи в галузі практичної психології. Робоча програма має чітко структурований 

виклад предмету з акцентами на поняттях суті двадцяти психотерапевтичних напрямів, методах, засобах 

розв’язання основних скарг осіб, які потребують психологічної допомоги. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є розвиток та зміст психотерапевтичної роботи та 

психокорекційної практики на різних етапах онтогенезу. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, педагогічна психологія, психологія 

управління, патопсихологія, дитяча психіатрія, психологія кризова. 

Мета курсу – формування у студентів загальних уявлень про психотерапевтичну та психокорекційну 

роботу, оволодіння студентами найважливішими теоретичними проблемами з психотерапії та психокорекції; 

ознайомити студентів з основними напрямками психотерапії, основними представниками цих напрямків 

Завдання навчальної дисципліни полягають у:  

- вивченні основних етапів становлення психотерапії та психокорекції як галузі психологічної науки про 

допомогу людині;  

- ознайомленні з теоріями, що розкривають особливості напрямків психотерапевтичного процесу;  

- ознайомленні з новими підходами у психотерапії та психокорекції;  

- оволодінні всіма психологічними категоріями, поняттями, включеними в програму курсу;  

- оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів навчання, які спрямовані на 

формування у студентів теоретичного професійного мислення психологічного складу;  

- формуванні у студентів вміння творчо використовувати психологічні знання у практичній діяльності;  
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

№ 

з\п 

Результати навчання Компетентності  

1. Знати: предмет, об’єкт, цілі та завдання 
психотерапії як виду діяльності 

практичного психолога. 

Вміти: оперувати поняттєво-
категоріальним апаратом; 

- мисленнєва (здатність та готовність до розуміння сучасних 
концепцій картини світу на основі сформованого світогляду; 

- здатність та готовність до проведення бібліографічної та 

інформаційно-пошукової роботи 

2. Знати: основні напрямки психотерапії та 

мету психотерапевтичної взаємодії у кожному 

напрямку. 
Вміти: здійснювати оцінку психічного та 

психосоматичного стану особистості;  

- дослідницька (здатність та готовність до оволодіння 

культурою наукового мислення, узагальнення, аналізом та 

синтезом фактів та теоретичних положень) 

3. Знати: основні методи і техніки роботи 

психотерапевта в межах основних сучасних 
напрямків психотерапії. 

Вміти: використовувати методи та 

техніки психотерапії з метою 
психотерапевтичного лікування 

психоемоційних станів осіб, які 

звертаються за психологічною 

допомогою; 

- когнітивна (здатність та готовність до використання 

системи категорій і методів, необхідних для вирішення 

типових задач у різноманітних галузях професійної 
діяльності); 

- операційна (уміння формулювати цілі, розробляти стратегії і 
план навчання, вибирати та використовувати сучасні 

технології навчання, забезпечувати системність уявлення 
навчального матеріалу); 

4. Знати: принципи організації навчально-

виховної діяльності, трудової діяльності з 

врахуванням психофізіологічних 
особливостей людини; психологічні 

проблеми клієнта-пацієнта  

Вміти: професійно впливати на рівень 

розвитку та особливості пізнавальної та 
особистісної сфери з метою гармонізації 

функціональних станів організму. 

- комунікативна (здатності та готовність до оволодіння 

навичками аналізу своєї діяльності та діяльності педагога, 

уміння застосовувати методи емоційної та когнітивної 
регуляції (для оптимізації) власної та діяльності педагога й 

психічного стану); 

- етична (здатності та готовність до сприйняття особистості 

іншого, емпатії, встановлення довірливого контакту та 
діалогу, переконання та підтримки людей) 
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ІІІ. Тематичний план дисципліни «Основи психотерапії» 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредити ЄКТС 150 годин. 

 

№  
з/п 

 
 

 

 
Назви  тем 

Кiлькiсть годин 
(денна форма) 

Кiлькiсть годин 
(заочна форма) 
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ек

ц
iї
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ар
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и
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i 

Л
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iї

 

С
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и
  

Л
аб

о
р
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о

р

н
i 

С
Р

С
 

1. Історичний нарис розвитку психотерапії як науки  4 4 1 10      

2. Принципи та методи організації психотерапевтичного 
процесу 

 6 4 1 10      

3. Основні положення та методи психоаналітичної терапії  4 4 2 12      

4. Загальний підхід до терапії у гештальт-психології  4 4 2 12      

5. Загальна характеристика методів клієнт-центрованої 

терапії 

 4 4 2 12      

6. Особливості і методи когнітивної психотерапії  4 4 2 12      

7. Проблема ефективності терапії: критерії та методи 

оцінки 

 4 4 2 12      

Разом  70 30  28 12 80      

Форма підсумкового контролю – екзамен  

 
ІV. Зміст дисципліни 

№ теми  Назва модулів, розділів, тем та їх зміст  

Тема 1. Історичний нарис розвитку психотерапії як науки. 

Зміст теми: Предмет, проблеми та методи психотерапії. Класифікація методів психотерапії. Основні етапи 

становлення психотерапії в історії. Науковий статус сучасної психотерапії. 

 

Тема 2. Принципи та методи організації психотерапевтичного процесу 
Зміст теми. Методологічна основа психотерапії. Цілі та завдання психотерапії на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Вимоги до умов проведення різних видів психотерапії. Можливості використання 

психотерапевтичних технік з дітьми.  

 

Тема 3. Основні положення та методи психоаналітичної терапії 

Зміст теми. Теоретичні основи психоаналізу. Основні правила психоаналітичної психотерапії. Основні 

стадії психоаналізу. Базисні техніки: метод вільних асоціацій, аналіз сновидінь, інтерпретація, аналіз опіру, 

аналіз. Переносу. Різновиди психоаналізу у сучасній психотерапії.  

 

Тема 4. Загальний підхід до терапії у гештальт-психології 

Зміст теми. Теоретичні основи гештальт-психотерапії. Основні правила гештальт-психотерапії. Цілі 

корекції, позиція психолога, вимоги клієнта. Базисні техніки: аналіз життєвого сценарію по продуктам 

діяльності. 

 

Тема 5. Загальна характеристика методів клієнт-центрованої психотерапії 

Зміст теми: Феноменологічний підхід як основа клієнт-центрованої терапії. Стадії терапевтичного 

процесу: заблокованість внутрішньої комунікації, самовираження, саморозкриття, конгруентність, особистісні 
зміни. Базові психотехніки: установлення конгруентності, вербалізація, відображення емоцій. Групова 

психотерапія. 

 

Тема 6. Особливості і методи когнітивної  психотерапії 

Зміст теми. Теоретичні основи поведінкової терапії. Цілі, вимоги до клієнта та терапвета у поведінковій 
психотерапії. Особливості методів поведінкової психотерапії 

 

Тема 7. Проблема ефективності терапії: критерії та методи оцінки 

Зміст теми. Чинники, що визначають ефективність психотерапії. Очікування клієнта. Готовність клієнта до 
співпраці. Специфіка дії конкретних методів психотерапії. 
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Зміст практичних та лабораторних занять 
Практична робота 1. Історія розвитку психотерапії. 

1. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика.  
2. Історія виникнення та розвитку психотерапії.  

3. Релігійні витоки психотерапії.  

4. Історія розвитку вітчизняної психотерапії.  
5. Формування наукової психотерапії. 

 

Практична робота 2. Групова психотерапія. 

1. Зміст групової психотерапії.  
2. Етапи проведення групової психотерапії.  

3. Умови проведення групової психотерапії.  

4. Види груп у психотерапевтичному провесі.  
5. Психодрама як метод психотерапії.  

6. Техніки у груповій психотерапії 

 

Практична робота 3. Методи психотерапії. 

1. Казкотерапія.  

2. Музикотерапія.  

3. Арттерапія.  
4. Бібліотерапія.  

5. Природотерапія. 

 6. Драмотерапія 
 

Практична робота 4. 

1. Практичне застосування психодинамічних технік психотерапії.  
2. Постфройдистські школи і напрями.  

3. Пост’юнгіанство.  

4. Тілесноорієнтована психотерапія.  

5. Психотерапевтична концепція К. Хорні.  
6. Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна.  

7. Етапи та техніки психотерапевтичного процесу в рамках теорії біхевіоризму. Практичне застосування 

елементів поведінкової психотерапії.. 
 

Практична робота 5. 

1. Поняття про «тріаду Роджерса».  

2. Роль психолога у процесі гуманістичної психотерапії.  
3. Психотерапевтичні погляди А.Маслоу.  

4. Сутність логотерапії В.Франкла.  

5. Практичне застосування елементів гуманістичної психотерапії.  
6. Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх взаємозв’язок. 

 7. Основні поняття гештальттерапії. Психотерапевтичний процес у рамках гештальттерапії. Застосування 

психотехнік гештальттерапії.  
8. Екзистенціальна психотерапія.  

9. Практичне застосування психотехнік когнітивної психотерапії. 

 

Практична робота 6. 
1. Загальний обзор нейролінгвістичного програмування  

2. Інструменти НЛП (рефреймінг, якоріння і т.д.)  

3. НЛП та вирішення проблем та досягнення цілей.  
4. НЛП та ефективне навчання.  

5. НЛП та управління людьми.  

6. Використання нейролінгвістичного програмування в житті.  
7. Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа. Холотропне дихання.  

8. Аверсивна терапія О. Довженко.  

9. Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії.. 
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Практична робота 7. Дитяча психотерапія. 

1. Основні поняття і принципи дитячої психотерапії.  

2. Теорія об’єктних відносин М.Кляйн і її розвиток.  

3. Школа Его-психології А.Фрейд  
4. Гештальт-терапія з дітьми.  

5. Символдрама: кататимно-імагінативна психотерапія дітей. 

 6. Ігрова терапія.  
7. Пісочна терапія 

 

Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота № 1. 

1. Реферат на тему: «Виникнення і розвиток психотерапії як галузі психологічної науки».  

Теми для реферату:  

1. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії.  
2. Основні методи психотерапії.  

3. Загальні принципи та підходи до психотерапевтичної практики.  

4. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  
5. Мета, завдання і принципи діяльності психотерапевта.  

6. Дитяча психотерапія.  

7. Особистість психотерапевта. Вимоги до психотерапевта.  
8. Категорія клієнтів, що отримують психотерапевтичну допомогу  

9. Феномени психотерапевтичного процесу.  

10. Методологічні основи психотерапевтичного впливу.  

11. Універсальні психотерапевтичні процедури.  
12. Індивідуальна довгострокова психотерапія.  

13. Терапевтичні техніки: вільні асоціації, прояснення, відображення, інтерпретація, конфронтація і т.ін.  

14. Проблеми, що виникають у психотерапевтів під час терапії.  
15. Короткострокова прицільна психотерапія та її стадії і проблеми.  

16. Підтримуюча психотерапія: її компоненти, цілі та показання до застосування.  

17. Загальні засади психотерапії.  

18. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика.  
19. Історія виникнення та розвитку психотерапії.  

20. Релігійні витоки психотерапії.  

21. Історія розвитку вітчизняної психотерапії. Формування наукової психотерапії. 
2. Словник. 

 

Самостійна робота № 2. 
Презентація на тему «Характеристика напрямків психотерапії»  

1. Психодинамічний напрям психотерапії.  

2. Аналітична психотерапія К.Юнга.  

3. Тілесноорієнтована психотерапія.  
4. Індивідуальна психотерапія А.Адлера .  

5. Психотерапевтична концепція К. Хорні.  

6. Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна.  
7. Поведінковий напрямок у психотерапії.  

8. Когнітивні напрями психотерапії.  

9. Екзистенціальна психотерапія.  
10. Гуманістична психотерапія.  

11. Психотерапевтичні погляди А.Маслоу.  

12. Сутність логотерапії В.Франкла.  

13. Гештальттерапія.  
14. Психотехніки когнітивної психотерапії А Бека.  

15. Застосування АВС -терапії А. Елліса.  

16. Терапія реальністю У. Глассера.  
17. Психодрама, як метод групової психокорекції.  

18. Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа. Холотропне дихання.  

19. Аверсивна терапія О. Довженко. 
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Самостійна робота № 3. 

1. Тестування. Розробка тестів. ( Розробити 30 питань, чотири варіанти відповіді)  

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Яконцепції особистості» 
 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Психотерапія — це …  

А) область психології, яка пов'язана з наданням з боку фахівця-психолога безпосередньої 

психологічної допомоги людям, які потребують її, у вигляді порад і рекомендацій;  
Б) галузь психології, що вивчає механізми, способи і прийоми професійного надання психологічної 

допомоги з метою розв'язання проблем, звільнення від психосоматичних симптомів або актуалізації 

резервів особистісного зростання;  

В) галузь психодіагностики, заснована на вивченні зовнішніх характеристик і вигляду людини для 
проникнення у внутрішній психологічний зміст особистості;  

Г) напрям у медицині й психології, що займається вивченням впливу психологічних факторів на 

виникнення і подальшу динаміку соматичних захворювань 
2. За спрямованістю психотерапію поділяють на:  

А) медичну (клінічно орієнтовану) і немедичну (особистісно спрямовану);  

Б) медичну (клінічно орієнтовану);  
В) психологічну;  

Г) орієнтаційну. 

3. Об'єктом психотерапевтичного впливу є:  

А) психотерапевт;  
Б) конкретна ситуація, яку має розв’язати психотерапевт;  

В) цілісна особистість з усіма її якостями, думками, бажаннями та цінностями;  

Г) немає правильної відповіді. 
4. До мети психотерапії не належить:  

А) допомога у лікуванні невротичних симптомів;  

Б) актуалізації резервів особистісного зростання;  

В) подолання труднощів, що перешкоджають людині жити і відчувати себе щасливою;  
Г) діагностика клієнта. 

5. До основних моделей психотерапевтичної допомоги відносяться:  

А) релігійна, психологічна, психіатрична;  
Б) тільки психіатрична;  

В) релігійна, психологічна;  

Г) терапевтична. 
6. Групова психотерапія була запроваджена у практику психологічної допомоги:  

А) К. Левіном;  

Б) Дж. Морено;  

В) З. Фрейдом;  
Г) О. Бондаренком. 

7. За теорією психоаналітика М. Кляйн найважливішим чинником і почат-ковою точкою психічного 

розвитку дитини є:  
А) її взаємозв’язок з матір'ю;  

Б) взаємозв’язок з оточуючим світом; 

 В) предметно-практична діяльність;  
Г) маніпулювання предметами. 

8. У гештальт терапії виокремлюють такі зони контакту зі світом:  

А) внутрішню, утворену відчуттями від власного тіла;  

Б) зовнішню — відчуття й усвідомлення властивостей навколишньої дійсності;  
В) середню — зону уяви і фантазії, а також численних уявних ігор із собою, граючи в які, людина 

неминуче програє;  

Г) всі відповіді правильні. 
9. Хто був розробником аналітичної психології?  

А) К. Хорні  

Б) З. Фрейд  
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В) К. Юнг  

Г) Ф. Брейер 

10. У психотерапії зміни відбуваються:  

А) на початку терапії  
Б) в ході терапії  

В) після закінчення терапії  

Г) в ході аналізу варіанта рішень 
11. Засновником трансактного аналізу є:  

А) Е. Берн  

Б) К. Роджерс  
В) А. Маслоу  

Г) Скіннер 

12. Найбільш істотним показанням до психотерапевтичної роботи є роль фактора:  

А) біологічного  
Б) соціального  

В) мотиваційного  

Г) психологічного 
13. Психотерапія виконує функцію:  

А) лікування та реабілітації  

Б) профілактики і частково розвитку  
В) лікування та частково реабілітації  

Г) профілактики 

14. У найменшій мірі сутність психотерапії розкриває таке поняття:  

А) навіювання  
Б) психологічна інтервенція  

В) клініко - психологічне втручання  

Г) психологічна корекція 
15. 7. У рамках, якої теорії дано визначення психотерапії: «Психотерапія- це процес взаємодії між двома 

або більше людьми, один з яких спеціалізувався в області корекції людських відносин?»  

А) динамічної  

Б) гуманістичної  
В) когнітивної  

Г) поведінкової 

16. Основоположником гуманістичного напрямку в психології є:  
А) Лазарус  

Б) Адлер  

В) Маслоу  
Г) Айзенк 

17. Хто є основоположником психоаналізу?  

А) В. Бехтерєв  

Б) З. Фрейд  
В) А. Адлер  

Г) Куртіс 

18. Основоположником гештальт-терапії є:  
А) Боуен  

Б) Елліс  

В) Кернберг  
Г) Перлз 

19. Яку терапію відрізняє великий обсяг роботи, яка виконується пацієнтом в якості домашніх завдань, 

поза терапевтичних сеансів, а потім перевіряється спільно з терапевтом?  

А) когнітивну  
Б) поведінкову  

В) системну  

Г) психотерапію особистісних розладів 
20. Термін «навчання» має найбільше значення для:  

А) психоаналізу  

Б) гештальт-терапії  
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В) психодрами  

Г) когнітивної психотерапії 

21. Оцінка ефективності психотерапії здійснюється з урахуванням наступних аспектів терапевтичної 

динаміки:  
А) соціальної  

Б) соматичної  

В) психологічної  
Г) всіх вище зазначених 

22.  Що є ключовим поняттям психоаналізу як психотерапевтичної системи:  

А) вільні асоціації  
Б) перенесення  

В) опір  

Г) емпатія 

23. Основним напрямком в психотерапії не є:  
А) когнітивно-поведінковий  

Б) динамічне  

В) психосоціальний 
 Г) екзистенційно- гуманістичне 

24. Згідно Адлеру, істотною характеристикою особистості є:  

А) почуття спільності  
Б) орієнтація інтересів на зовнішній або внутрішній світ  

В) організмічний процес оцінки  

Г) захисний панцир 

25. Хто є основоположником біхевіоризму?  
А) Павлов  

Б) Уотсон  

В) Поттер  
Г) Толмен 

26. Хто є засновником теорії психодрами?  

А) Д. Астон  

Б) Лоуен  
В) Я. Морено  

Г) В. Шютц 

27. Поняття про інтроверсії і екстраверсії ввів:  
А) З.Фpейд  

Б) К.Юнг  

В) А.Адлер  
Г) Е.Фромм 

28. Основною хаpактеpистикою емпатичних відносини психотеpапевта до пацієнта є:  

А) Висловлювання, які відображують співчуття.  

Б) Здатність співпереживати у внутpішній світ пацієнта  
В) кpитична оцінка проявів негативних емоцій у пацієнта  

Г) Вказівка слідувати конкpетній поведінці в життєвій ситуації 

29. Завданнями гештальт терапії є все, крім:  
А) розширення усвідомлення і просування до зрілості.  

Б) прийняття відповідальності за самого себе.  

В)посилення уваги до почуттів, аналіз снів і фантазій.  
Г)формування захисних функцій 

30. Когнітивна психотерапія зосереджена на:  

А) свідомих мисленнєвих детермінантах людських дій і вчинків;  

Б) усвідомленні відчуттів та емоцій;  
В) несвідомих мисленнєвих детермінантах людських дій і вчинків;  
Г) немає правильної відповіді. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 



11 

 

  

 

1. Загальні засади психотерапії.  

2. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика.  

3. Історія виникнення та розвитку психотерапії.  
4. Релігійні витоки психотерапії.  

5. Історія розвитку вітчизняної психотерапії.  

6. Формування наукової психотерапії.  
7. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії.  

8. Основні методи психотерапії.  

9. Загальні принципи та підходи до психотерапевтичної практики.  
10.Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  

11.Мета, завдання і принципи діяльності психотерапевта.  

12.Базові принципи психотерапії.  

13.Особистість психотерапевта. Вимоги до психотерапевта.  
14.Категорія клієнтів, що отримують психотерапевтичну допомогу  

15.Феномени психотерапевтичного процесу.  

16.Методологічні основи психотерапевтичного впливу.  
17. Універсальні психотерапевтичні процедури.  

18.Індивідуальна довгострокова психотерапія.  

19.Терапевтичні техніки: вільні асоціації, прояснення, відображення, інтерпретація, конфронтація і т.ін.  
20.Проблеми, що виникають у психотерапевтів під час терапії.  

21.Короткострокова прицільна психотерапія та її стадії і проблеми.  

22.Підтримуюча психотерапія: її компоненти, цілі та показання до застосування.  

23. Класичний психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда.  
24. Характеристика основних технік психоаналізу.  

25. Практичне застосування психодинамічних технік психотерапії.  

26. Постфройдистські школи і напрями. 
27.Аналітична психологія і психотерапія. Пост’юнгіанство.  

28. Тілесноорієнтована психотерапія.  

29. Застосування психотерапії за А.Адлером.  

30. Психотерапевтична концепція К. Хорні.  
31. Психотерапевтичний процес у руслі транзактного аналізу Е.Берна.  

32. Поведінковий напрямок у психотерапії.  

33. Основні поняття біхевіоральної психотерапії.  
34. Етапи та техніки психотерапевтичного процесу в рамках теорії біхевіоризму.  

35. Практичне застосування елементів поведінкової психотерапії.  

36. Когнітивні напрями психотерапії.  
37. Екзистенціальна психотерапія.  

38. Гуманістична психотерапія. Процес та завдання гуманістичної психотерапії.  

39. Історія виникнення гуманістичного напрямку у психотерапії.  

40. Поняття про «тріаду Роджерса».  
41.Роль психолога у процесі гуманістичної психотерапії.  

42. Психотерапевтичні погляди А.Маслоу.  

43. Сутність логотерапії В.Франкла.  
44. Практичне застосування елементів гуманістичної психотерапії.  

45. Гештальттерапія  

46. Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх взаємозв’язок.  
47. Основні поняття гештальттерапії.  

48. Психотерапевтичний процес у рамках гештальттерапії.  

49. Застосування психотехнік гештальттерапії.  

50. Психотехніки когнітивної психотерапії А Бека.  
51. Застосування АВС-терапії А. Елліса.  

52. Терапія реальністю У. Глассера.  

53. Практичне застосування психотехнік когнітивної психотерапії.  
54. Загальний обзор нейролінгвістичного програмування. Використання нейролінгвістичного 

програмування в житті.  

55.Психодрама, як метод групової психокорекції.  
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56. Форми та види психодрами. Методики психодрами.  

57. Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа. Холотропне дихання.  

58. Аверсивна терапія О. Довженко.  

59.Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії.  
60. Основи дитячої психотерапії.  

61.Загальні засади теорії і практики психокорекції  

62.Психокорекційна ситуація і мета психологічної корекції.  
63.Принципи психологічної корекції.  

64.Методи психологічного дослідження.  

65.Форми психокорекції.  
66.Етапи психокорекційної роботи.  

67.Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики.  

68.Психологічні чинники ускладнень особистісного розвитку.  

69.Психологічні ускладнення розвитку особистості дитини.  
70.Зміст корекційної роботи з дошкільниками.  

71.Корекція пізнавальної діяльності в дошкільному віці. Основи організації і проведення корекції 

пізнавальної діяльності.  
72.Використання методів психодрами з корекційною метою.  

73.Використання сугестивних методів із корекційною метою.  

74.Використання методів ігрової терапії з корекційною метою.  
75.Використання танцю, ритміки, психогімнастики з корекційною метою 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

 
Бали Рівень Критерії 

10 Відмінно Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і міцних знань за власним 

бажанням розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, аналізувати її, виявляє 
власне ставлення до неї 

9 Дуже добре Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої обдарування і нахили, уміє 

самостійно здобувати і використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 
аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

8 Добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний матеріал і застосовує знання в 

нестандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє наводити приклади на 
підтвердження цього і робити висновки 

6-7 Задовільно Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою викладача й уміє описувати 

деякі об’єкти за певними ознаками 

5 Достатньо Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно частково відтворює 
навчальний матеріал 

1-4 Незадовільно Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед інших за зовнішніми 

ознаками (на побутовому рівні) 

0-1 Неприйнятно  Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D задовільно  
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60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

13.1. Навчально-методична карта дисципліни 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – Київ: Вид-во «Острозька академія», 

вид-во «Кондор», 2004. – 530 с.  
2. Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 

с. – (Альма-матер).  

3. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.  
4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 

2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с.  

6. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.  

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 1968. - 571 с.  

8. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992с.  
9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 128с.  

10.М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 2004. - 487 с.  

11.Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., перероблене та доповнене. – 
К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.  

12.Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.  

13.Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 
2001. – 536 с.  

14.Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

144  
15.Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. 

– 447 с.  

16.Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 2001. - 504 с.  

17.Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 
3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с.  

18.Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 1994. – 480с. 


