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Завдання для індивідуальної роботи з курсу Основ дитячої психотерапії (д.ф.н.) на 24.03 

1. Читаєте та пишете стислий конспект  статті Г.Хорна "Як проводити бесіду з батьками" 

2. Читаєте про оснащення кабінету психолога та порівнюєте наповнення в залежності від різних психологічних підходів (дитячий 

психоаналіз, аналітична психологія, КПТ, гештальт) (підручник 

https://stud.com.ua/43092/psihologiya/dityacha_i_pidlitkova_psihoterapiya) 

3. Виконуєте психологічний розбір пісківниці клієнта. Робота складається з двох етапів і бланк психотерапевтичної сесії заповнюється 

поступово. Спочатку читаєте літературу (надається додатково) та розглядаєте фото пісківниці, яке маєте після останньої пари. Потім 

заповнюєте графи набору фігурок з аналізом розміру та взаємодією з іншими фігурами. Далі обдумуєте гіпотези щодо наповнення 

психічного та співвіднесення індивідуального, соціального і культурного символізму. Відтак заповнюєте графу з гіпотезами. Другий 

етап вашої роботи - спілкування з автором пісківниці. Малюєте схему розташування фігур (стрілочками вказуйте перенесення фігури 

з місця на місце, за потреби), відмічаєте почерговість виникнення фігур в пісківниці. Порівнюєте ваші гіпотези та ту інформацію, яку 

надає клієнт. Пишете загальні психологічні висновки. . 

 

https://stud.com.ua/43092/psihologiya/dityacha_i_pidlitkova_psihoterapiya


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (Модульна контрольна робота)  

1. Під дитячою психотерапією традиційно розуміють: 

1) форму лікування психічних порушень і розладів;  

2) систему заходів, спрямованих на виправлення недоліків поведінки людини за допомогою 

спеціальних засобів психологічного впливу; 

3) процес надання психологічної допомоги дитині, яка здійснюється психотерапевтичними 

методами в рамках професійно організувати спілкування дитини і терапевта. 

2. Дитячий психотерапевт має: 

1) використовувати прийоми активного та сенситивного слухання; 

2) встановлювати і підтримувати послідовні, не засуджувані емоційні стосунки з дитиною;  

3) створювати вільний простір; 

4) займати позицію люблячого батька, по відношенню до дитини; 

5) під час конфронтації дитини з батьками займати позицію дитини; 

6) виказувати повагу до дитини протягом всіх терапевтичних сесій. 

3. Процедура збору анамнезу структуруються на основі періодизації етапів розвитку:  

1) Д.В. Віннікотта; 

2) Г. Хорна; 

3) М. Кляйн; 

4) К. Хорні. 

4. Якісні рамки психотерапевтичного процесу включають: 

1) кількість сесій; 

2) періодичність зустрічей психотерапевта з дитиною;  

3) мету та сутність процесу терапії; 

4) тривалість зустрічей; 

5) значення участі  у процесі дітей, батьків. 

5. Встановлення рамок психотерапевтичного процесу з дітьми включає такі етапи: 

1) повідомлення дитині загальних правил взаємодії, пов’язаних із психотерапевтичним 

процесом; 

2) залучення батьків до процесу обговорення правил роботи з психотерапевтом; 

3) удосконалення чи заміна тих правил, які не приймаються пацієнтом; 

4) встановлення форми заохочення та форми штрафних санкцій по відношенню до дитини; 

5) обов’язкове дотримання прийнятих рішень. 

6. Гра почала застосовуватися в дитячій психотерапії приблизно з початку: 

1) 20-х рр. XX століття; 

2) 30-х рр. XX століття; 

3) 40-50-х рр. XX століття. 

7. Термін «Его-психологія» належить: 

1) Мелані Кляйн; 

2) Вірджинії Екслайн; 

3) Карен Хорні; 

4) Ганні Фройд; 

5) Маргарет Ловенфельд. 

8. Показаннями для проведення групової дитячої психотерапії вважаються: 

1) негативне ставлення до лікування дитини (підлітка) або його батьків; 

2) неадекватний (що не відповідає ситуації) рівень домагань; 

3) знижений інтелект; 

4) егоцентризм; 

5) нестійкість самооцінки; 

6) виражені розгальмування і агресивність; 

7) надмірна сором'язливість, скутість і невпевненість в спілкуванні; 

8) тривожно-недовірливі риси характеру. 

9. У процесі недирективної ігрової психотерапії психотерапевт: 

1) приймає активну участь у грі дитини; 

2) спостерігає за процесом гри дитини; 

3) контролює ігровий процес; 

4) розглядає зміст гри; 

5) оцінює навички спілкування дитини. 

10. Юнгіанська піскова терапія була створена: 

1) К.Г.Юнгом; 

2) М. Ловенфельд; 

3) М. Калфф. 



 

11.Якій формі індивідуальної психотерапії дітей з невротичними розладами надається перевага? 

1) сімейній психотерапії; 

2) гештальт-терапії; 

3) аутогенному тренуванню; 

4) ігровій психотерапії. 

12. Підліток Д. 15 – ти років. Пройшов групову психотерапію без особливого успіху. В ході роботи 

вияснилось, що в сім’ї – подружній  конфлікт. Які додаткові психотерапевтичні заходи можна запланувати? 

1) сімейну психотерапію; 
2) продовження індивідуальної психотерапії; 

3) “відключення” юнака від конфлікту між батьками; 

4) перерив у терапії. 

13.Символічна діяльність, в якій знаходять вільний вираз пригнічені і обмежені соціальним контролем 

несвідомі імпульси і потяги дитини – це  ____________________________. 

14. У появі сучасної арттерапії велике значення мали такі теоретичні її основи, крім: 

1) аналітичної психології Юнга; 

2) теорії навчання;  

3) динамічної теорії терапевтичної допомоги графічним самовираженням (Наумберг); 

4) психоаналітичних поглядів Фрейда. 

15. Гіпердинамічний синдром є типовим для: 

1) новонароджених; 
2) малюків; 

3) дітей віком 3-5 років; 

4) підлітків; 

5) похилих людей. 

16. Установіть відповідність між типами класифікації ігротерапії та її змістом: 

17.Основний принцип центрованої на дитині ігрової психотерапії є:  

1) актуальність; 

2) сугестія; 

3) реалізація; 

4) недирективність. 

18. Установіть правильну відповідність між термінами та їх змістом: 

19. У появі сучасної арттерапії велике значення мали такі теоретичні її основи, крім: 

1) аналітичної психології Юнга; 

2) теорії навчання;  

3) динамічної теорії терапевтичної допомоги графічним самовираженням (Наумберг); 

4) психоаналітичних поглядів Фрейда. 
20.В кабінет психотерапевта ввійшла спочатку мати 4-річного хлопчика, потім батько. На пропозицію 

психотерапевта взяти стільці і сісти сім’я відреагувала так: мати жестом наказала дитині сісти поруч із 

психотерапевтом, сама сіла за спиною сина на відстані 3 метрів, а батько сів ще далі – на відстані 2 метрів 

від дружини. Утворився своєрідний сімейний трикутник. Про які мотиви може свідчити таке розміщення? 

1) звикли жити у великій квартирі; 

2) батьки вірять у самостійність дитини; 

3) емоційне  відторгнення; 

4) психологічна безпека в кабінеті. 

Тип класифікації Зміст 

1. За функціями дорослого у грі 

2. За формою організації діяльності 

3. За структурою використаного 
матеріалу 

 А Б В 

1 
  

 

2 
   

3 
  

 

 

А Індивідуальна та групова; 

Б Ігротерапія з неструктурованим та 

структурованим матеріалом; 

В Директивна та не директивна. 

 

Терміни Зміст 

1. Змішана ігротерапія 

2. Директивна ігротерапія 

3. Недирективна ігротерапія 

 

А форма, в якій педагог виступає в ролі організатора, 

керівника психотерапевтичного процесу; 

Б метод психотерапії, заснований на інтеграції 
директивної і не директивної ігротерапії; 

В цілеспрямована психотерапевтична система, 

центром якої є дитина як самостійна особа, здатна 

до саморозвитку. 



Д/З 
1. Відкладіть основні віхи становлення дитячої психотерапії на лінії часу 

із зазначенням події  

 

 
 1877 р.                             1909 р. 

Ч.Дарвін  «Біографічний       З.Фрейд «Аналіз фобії  
         Нарис немовляти»            п’ятирічного хлопчика» 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

2. Поміркуйте, яке ваше власне уявлення особистості дитячого психолога: 

1) до якого психолога ви звернулися б з проблемами власної дитини? 

2) як би ви були дитячим психологом то плекання якого стилю 

взаємодії з дитиною було б для вас у пріоритеті? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Прочитайте уривок наведеної стенограми третьої психотерапевтичної 

сесії з дитиною (Максим, 5,5 років). Проаналізуйте особистісну та 

професійну компетентність психолога та заповніть таблицю  
«Батьки приводять дитину вчасно. В кабінеті не залишаються, чекають у 

приймальні. Дитина «залітає» в кабінет та сильно вдаряє дверима об одвірок. З 

психологом не вітається, а починає гасати по кабінету, штовхаючи меблі. 

П.: Вітаю, Максиме (сидить на стільці). Бачу тебе сьогодні переповнюють емоції.  

М.: (мовчить, дивиться сердито. Помічає м’яку іграшку єнота. Хапає її та 

починає сильно м’яти у руках.)  

П.: Схоже на те, що ти відчуваєш злість. 

М.: (продовжує викручувати лапу м’якої іграшки.) 

П.: Злість така велика, що її важко стримувати. 



М.: (все ще крутячи іграшку, ходить по кабінету. На психолога не дивиться. 

Починає буцати ногою стілець. Поглядає на реакцію психолога.) 

П.: Пам’ятаєш правила в цьому кабінеті? (копання стільця припиняється) Ми не 

ламаємо меблі. Але тут є резинова груша, яку ти можеш вільно буцати. 

М.: (дивиться на грушу, ще декілька разів штовхає стілець) 

П.: Напевне, злість стає меншою, коли ти штовхаєш стілець. 

М.: Він – дурний. Так йому й треба! Тут все дурне! Ви теж дурні! (починаючи 

говорити з притиском переходить на викрики) 

П.: (встає зі стільця та присідає перед дитиною на рівні її очей) Гнів всередині 

тебе каже, що речі навколо тебе дурні…і я теж. Можливо, ти думаєш, що твоїх 

почуттів не розуміють, але злитися і гніватися нормально. Кожна людина іноді 

відчуває сильну злість. 

М.: (дивиться під ноги) І ви теж. 

П.: І я теж. (робить паузу. Спостерігає зниження моторної активності) Давай 

візьмемо ще іграшки і спробуємо пограти в Театр гніву. Як тобі ідея? 

М.: (іде до іграшок)» 

 

Критерії порівняння Особистісна 

компетентність 

Професійна 

компетентність 

Якості  

 

 

 

 

Психотерапевтичні 

прийоми 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ознайомтеся з документальною стрічкою «Джон». Режисери: Джеймс і 

Джойс Робертсон.  

(Лінк для перегляду: https://www.youtube.com/watch?v=07oBPUgxicI)  

К/ф наочно демонструє  вплив розлуки з матір’ю на 

психофізіологічний розвиток маленької дитини, яка на декілька днів 

опинилася в дитячому будинку.  

Зробіть висновки щодо теорії прив’язаності та значення контакту з 

матір’ю для нормального психофізичного розвитку дитини  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=07oBPUgxicI


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 


