
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата 

за 

розкладом 

Час за розкладом, 

академічна група, 

форма навчання 

Прізвище викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

20.03.2020 11:00-12:20 

35прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Семінарське заняття 

 

Гештальт-терапія Розділ 10 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 70-80; 

Розкрити питання самоконтролю (12 питань; ст. 80); сформулювати  

та обґрунтувати альтернативні тестові завдання (10 питань); 

сформулювати 10 альтернативних модульних тестових завдань і їх 

обґрунтувати (дати відповіді); виконати реферативну роботу. 

Орієнтовані тематики реферативних робіт: 

 Роль терапевта в гештальт-терапії; 

 Психотерапевтичний процес в рамках гештальт-терапії; 

 Психодрама Я. Морено; 

 Проблема відповідальності в гештальт-терапії. 

Додаткова література: 

«Психотерапия: Учебник для ВУЗов», Л. Бурлачук, А. Кочарян и 

др., СПб: Питер, 2003, - 472 с.; «Путешествие в Гештальт: Терапия 

и практика», Н.М. Лебедева, Е.А. Иванова, СПб, 2004, - 560 с.;  

Виконане завдання направити на email: kafedra106@ukr.net 

20 

20.03.2020 12:30-13:50 

35прпс, 

36прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне заняття 

Поведінковий 

напрямок 

психотерапії 

 Розділ 13 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 92-88; ознайомитися з 

матеріалом. 
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27.03.2020 11:00-12:20 

36прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Семінарське заняття 

Психотерапія 

центрована на 

клієнтів 

Розділ 11 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 81-88; 

Дати відповіді на питання самоконтролю (16 питань; ст. 87-88); 

сформулювати і дати відповіді на альтернативні тестові завдання (10 

питань); сформулювати 10 альтернативних модульних тестових 

завдань і їх обґрунтувати (дати відповіді); виконати реферативну 

роботу. 

Орієнтовані тематики реферативних робіт:  

 Клієнт-центрована терапія як новий напрямок психотерапії; 

 Роль терапевта в клієнт-центрованій терапії; 

20 



 Енкаунтер групи у практичній клієнт-центрованій терапії; 

 Психотехніки клієнт-центрованої терапії; 

 Групи зустрічей в клієнт-центрованій терапії. 

Виконане завдання направити на email: kafedra106@ukr.net 

27.03.2020 12:30-13:50 

35прпс, 

36прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне заняття 

Когнітивна 

психотерапія 

Розділ 15 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 107-113; ознайомитися з 

матеріалом.  

20 

03.04.2020 11:00-12:20 

35прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Семінарське заняття 

Логотерапія Розділ 12 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 89-91; 

Дати відповіді на питання самоконтролю (3 питань; ст. 91); 

сформулювати альтернативні тестові завдання по темі і 

обґрунтувати їх (5 питань); сформулювати 10 альтернативних 

модульних тестових завдань і їх обґрунтувати (дати відповіді); 

виконати реферативну роботу. 

Орієнтовані тематики реферативних робіт:  

 Проблема реалізації «сенсу життя» в контексті логотерапії; 

 Проблема відповідальності в контексті логотерапії; 

 Цінності творчості в логотерапії; 

 Проблема свободи особистості в логотерапії. 

Виконане завдання направити на email: kafedra106@ukr.net 

20 

03.04.2020 12:30-13:50 

35прпс, 

36прпс, 

денна форма 

навчання 

Зубалій Н.П. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне заняття 

Психотерапія 

реальності 

Розділ 16 за навчальним посібником «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

Зубалій Н. П. Льовочкіна А. М., ст. 114-117; ознайомитися з 

матеріалом. 
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