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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 

17.03.2020 12:30-15:20 

42ппр 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне 

заняття 

Психодинамічний напрям в 

психотерапії. 

 Ознайомитися з планом і літературою до 

лекції 1 модуля 2 з робочої програми 

дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у додатку. Задати питання викладачу у 

Viber (+380993131440) у зазначений час 

лекційних занять. 

 

24.03.2020 12:30-15:20 

42ппр 

денна форма 

навчання 

Святенко 

Ю.О. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне 

заняття 

Позитивна психотерапія Ознайомитися з планом і літературою до 

лекції 2 модуля 2 з робочої програми 

дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у додатку. Задати питання викладачу у 

Viber (+380993131440) у зазначений час 

лекційних занять. 

 

31.03.2020 12:30-15:20 

42ппр 

Святенко 

Ю.О. 

«Основи 

психотерапії» 

Лекційне 

заняття 

Когнітивно-поведінкова 

психотерапія 

Ознайомитися з планом і літературою до 

лекції 3 модуля 2 з робочої програми 

дисципліни. Усвідомити зміст лекції, який 

подано у додатку. Задати питання викладачу у 

Viber (+380993131440) у зазначений час 

лекційних занять. 
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Самостійна робота з курсу «Основи психотерапії» 

 

 Лекція 1,2  «Психодинамічний напрям в психотерапії». 

 

Психодинамічний напрям, за О.Ф.Бондаренком, базується на принципі визначального впливу 

минулого досвіду на формування світовідчуття, певної манери поведінки людини, її внутрішніх і 

зовнішніх проблем. Консультант розв'язує питання, пов'язані з динамічними аспектами психіки 

клієнта (мотивами, внутрішніми конфліктами, суперечностями), існування й розвиток яких 

забезпечують функціонування та розвиток особистісного «Я». 

 

Нагадаємо, що, за Фрейдом, особистість представлена трьома системами: Воно (Id), Я (Ego), Над 

Я (Super-Ego). Всі системи взаємопов'язані. Поведінка людини визначається особливостями взаємодії 

між спонукальними силами цих систем . Id (Воно) в теорії Фрейда виступає першоосновою 

особистості, включаючи все вроджене, зокрема інстинкти. Ego (Я) відповідає за прийняття свідомих 

рішень, за організацію взаємодії з оточенням "тут і тепер". Super Ego (Над-Я) представлено як моральні 

уявлення та цінності, що здебільшого передаються через виховання, традиції. Основна функція 

системи — стримування імпульсів Id, прагнення до досконалості та спрямованість на досягнення 

моральних цілей. 

 

Основною метою психологічної допомоги у класичному психоаналізі є: 

 

1) усвідомлення неусвідомленого (мотивів, захисних механізмів, способів поведінки) і прийняття 

адекватної та реалістичної його інтерпретації; 

 

2) посилення Ego-свідомості для вироблення більш реалістичної поведінки. 

 

Позиція і роль консультанта у класичному психоаналізі досить жорстко фіксована. 

О.Ф.Бондаренко виділяє такі основні вимоги до нього: невтручання, відстороненість, нейтралітет і 

особистісна закритість; уміння і здатність витримувати перенесення і працювати з контрперенесенням; 

тонка спостережливість і здатність до адекватних інтерпретацій. Одна з найважливіших вимог до 

консультанта — усвідомлення власних проблем, реакцій та їх можливого впливу на клієнта. Недарма 

проходження тривалого й детального курсу психоаналізу є неодмінною умовою професійної 

підготовки психоаналітика. 

 

Класичний психоаналіз включає 5 базових психотехнік: 

1) метод вільних асоціацій, передбачає породження мимовільних, таких, що випадково спадають 

на думку, висловлювань, зміст яких може відображати будь-які переживання клієнта. Для 

психотерапевта важливими є зміст і послідовність висловлювань; 

2) тлумачення сновидінь. У сновидіннях розрізняється маніфестований і латентний зміст 

(останній включає в себе витіснені і неусвідомлювані, втілені в алегоричну форму, переживання). 

Враховується те, що під час сну послаблюються Ego-захисні механізми і виявляються приховані від 

свідомості переживання, а також те, що сновидіння — це процес трансформації переживань у більш 

прийнятну для сприйняття і оволодіння форму; 

3) інтерпретація, тобто тлумачення, пояснення, що включає три процедури: ідентифікацію 

(позначення, роз'яснення), власне тлумачення і переклад на мову повсякденного життя клієнта; 

4) аналіз опору, забезпечує усвідомлення клієнтом своїх Ego- захисних механізмів і прийняття 

необхідності конфронтації щодо них; 
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5) аналіз перенесення (трансферу). Перенесення є неодмінним атрибутом психотерапії у 

психоаналізі. Аналіз перенесення сприяє усвідомленню фіксацій, які визначають поведінку і 

переживання клієнта. 

 

 

Аналітичній психотерапії Карла Юнга центральне місце посідають наступні ідеї: 1) подолання 

будь-якої однобічності у розвитку особистості, особливо пов'язаної зі схильністю до обстоювання 

свідомих патернів та ідеалів і заперечення "темного боку" особистого й громадського життя; 2) 

індивідуації як всебічного, повного розвитку самості, що синтезує свідоме і несвідоме. 

Сам К. Юнг підкреслював емпіричний, досвідний характер психотерапії, яку розлядав як 

різновид освітнього процесу. Він говорив про "загальний невроз віку", а не про хворобу клієнта. 

Метою психотерапевтичної допомоги є навчити розумінню внутрішнього світу і самопізнанню через 

переживання всієї повноти свого буття, що в перспективі веде до поглиблення повноти гармонійного 

буття. 

У цьому напрямку психотерапії відсутня будь-яка фіксація позиції психотерапевта. Він будує 

свої психотерапевтичні стосунки з клієнтом через використання перенесення і контрперенесення, 

прийняття клієнта у роботі з його внутрішнім світом. Важливим моментом є допомога клієнту у 

розмежуванні усвідомлюваних і неусвідомлюваних інстанцій та встановлення комунікацій між ними. 

Індивідуальна психотерапія Альфреда Адлера (за О. Ф. Бондаренком) обстоює необхідність 

сприйняття світу з позиції "системи відліку" клієнта, при цьому не заперечується об'єктивне 

зумовлення поведінки, але воно вважається менш важливим, ніж цінності, цілі, уявлення, висновки, 

якими керується людина. Особистість виступає неподільною цілісністю, яка є інтегральною частиною 

соціуму. Звідси і значна увага до міжособистісних проблем, і твердження, що вся людська поведінка 

має цілеспрямований характер. Почуття неповноцінності, його компенсація й соціальне середовище - 

ось ті три змінні, результативна сила впливу яких сприяє формуванню в особистості прагнення до 

значущості й зверхності. 

Адлерівська психотерапія виходить з переконання, що задоволеність життям багато в чому 

залежить від "соціального інтересу". Здорова особистість - це особистість, здатна до продуктивної 

активності, яка передбачає соціальні, особистісні почуття та когнітивні припущення. 

В адлерівській психотерапевтичній моделі цілі психологічної допомоги - це зниження почуття 

неповноцінності, розвиток соціального інтересу, корекція цілей і мотивів з перспективою зміни стилю 

життя. 

Психологи, які працюють в межах цього напрямку, прагнуть, перш за все, знайти одну з чотирьох 

типів помилок в "картині світу" клієнта: недовіра, себелюбство, нереалістичні амбіції й брак 

впевненості. Вихідна позиція психотерапевта - діагностика. Важливе значення для неї має інформація 

про "сімейне сузір'я" клієнта та його "ранні спогади". Стосунки з клієнтом будуються за принципом 

"контракту". 

Техніка психотерапевтичної роботи даного напрямку включає такі процедури: встановлення 

правильних психотерапевтичних стосунків, аналіз і вироблення особистісної динаміки клієнта, 

заохочення саморозуміння і допомога в переорієнтації. 

 

Лекція 3,4  «Позитивна психотерапія» 

Позитивна психотерапія - метод короткострокової психотерапії, запропонованої Носсратом 

Пезешкианом в 1968 році. Метод спрямований на мобілізацію внутрішніх ресурсів людини для 

прийняття позитивних рішень у будь-яких, навіть найскладніших життєвих ситуаціях. 
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Чому позитивна? 

Свою назву метод отримав від латинського слова «Positum» (фактичне, дане). Центральна ідея 

- робота з актуальними здібностями людини, а не хворобою, симптомом або проблемою. Актуальні 

здібності - це ті сторони особистості, які постійно фігурують в повсякденному житті в різних 

ситуаціях. Виходячи з головної тези позитивної психотерапії, здоровий не той, у кого немає проблем, 

а той, хто знає, як правильно впоратися з виникаючими труднощами, і вміє знаходити максимально 

можлива кількість рішень проблемних ситуацій. 

Позитивна психотерапія - це метод, який дає знання про людину, вчить не битися з навколишнім 

світом, а приймати його у всьому різноманітті. 

Основні положення позитивної психотерапії 

1. Згідно з ідеєю методу, позитивне уявлення про людину виходить з того, що кожна людина 

від народження володіє двома основними здібностями: пізнавати і любити. Залежно від вроджених 

фізичних даних, зовнішнього середовища (сімейної та культурної), специфіки епохи, в якій живе 

людина, дві названі здібності - «знати» і «любити» - диференціюються. Цим самим створюється 

неповторні комбінації основних рис особистості. Обидві базові здібності знаходяться у тісному 

взаємозв'язку: рівень розвитку одного з них підтримує і полегшує розвиток іншій. На цьому постулаті 

будується уявлення про людину в позитивної психотерапії: людина добра за своєю природою і має 

вроджений потяг до добра. 

2. Метод позитивної психотерапії базується на глибокій вірі в те, що кожен наділений повною 

мірою всіма необхідними індивідуальними здібностями, щоб жити щасливо. Будь-хто має доступ до 

невичерпних можливостей життя для свого особистісного зростання, індивідуального розкриття. Так 

задумано Творцем, що все найцінніше заховано всередині нас або у вигляді маленьких насіння зріє на 

протязі всього нашого життя. Пезешкіан писав, що людина - шахта, повна дорогоцінних каменів. Одне 

із завдань - відшукати прихований цінний скарб, підняти його з надр людської душі і показати світу у 

вигляді використання природних задатків і талантів, що в кінцевому підсумку призводить до 

самореалізації людини. Виконання своєї життєвої місії - це основа задоволення в житті. 

3. Незаперечною перевагою методу є його доступність всім соціальним і віковим групам. 

Простота мови, системний підхід, навчання самодопомоги привертає все більше людей до методу з 

різних професійних груп. Принцип простоти й універсальності дає можливість легко застосовувати 

ідеї Пезешкина кожному в повсякденному житті у важкі моменти життя без базової психологічної 

освіти. 

4. Цінність даної психотерапії в тому, що проблема розглядається під кутом транскультурного 

підходу. Фахівець даного методу володіє особливою чутливістю і цінними знаннями про різноманітні 

духовні та культурні особливості народів світу. Приймається, а не оспорюється унікальність життєвого 

досвіду окремих людей і цілих народів. Специфіка середовища, духовна атмосфера, у якій народився 

і виріс людина, не розглядається як забобон, а поважається. Транскультурный підхід методу пропонує 

сконцентрувати увагу не на розбіжностях, а на подібності людської раси. У центрі методу 

досліджуються два питання: 

Що у всіх людей спільного? 

Чим люди відрізняються? 

5. Філософія позитивної психотерапії розглядає людину в процесі її змін комплексно: 

визнається рух і тіла, і душі і духу, аналізується їх тісний взаємозв'язок. Під час психотерапії в центрі 

професіонала індивідуально-біологічні, психосоціальні та духовні аспекти особистості. Такий підхід 

допомагає знайти внутрішню цілісність. 
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6. Застосування принципів методу не обмежуються психотерапією і консультуванням, воно 

поширюються на інші прикладні області. Дуже результативно використовуються ідеї Пезешкиана в 

освіті, проведення тренінгів, профілактики здоров'я і управління в бізнесі. Метод дуже добре 

зарекомендував себе у сфері коучинговых послуг на сучасному ринку. 

7. Багато психотерапевтичних напрямків звертає увагу на патологічні порушення особистості, 

хвороби. У позитивній психотерапії акцент у всьому процесі взаємодії психотерапевта з клієнтом 

робиться на людських можливостях як основному і первинному моменті його зцілення. Метод бачить 

причину виниклих проблем особистості в пригнічених і нерозвинених областях духовного 

міжособистого спілкування. Це призводить до джерел конфліктів, порушень в житті.  

8. Основою методу стало три важливих його принципу. 

Принцип надії, який сфокусований на людських ресурсах. Він допомагає відчути здібності, 

взяти на себе відповідальність за все те, що відбувається в особистому житті. 

Принцип балансу, який розглядає життя і розвиток клієнта в чотирьох важливих областях: 

- тіло; 

- контакти (відносини); 

- досягнення; 

майбутнє фантазії, мрії, ідеали). 

Суть даного принципу - прагнення до відновлення їх природної гармонії. Брак уваги або 

розвитку однієї із сфер людського буття вносить дисгармонію, створює визначений дефіцит, що 

проявляється в житті незадоволення, розпач, байдужість або хвороба. 

Принцип самодопомоги, який представлений в методі у вигляді 5-крокової метамоделі. Її можна 

застосувати як стратегію гармонізації, адаптації та розвитку особистості. Спочатку це робить 

психотерапевт, а потім в процесі самодопомоги людина сама застосовує її для себе або ж допомагає 

своєму оточенню: членів своєї сім'ї, колегам по роботі, друзям. 

9. Незаперечне достоїнство методу - його спрямованість на розвиток і майбутнє. Метод навчає 

формувати майбутнє через прийняття ситуацій сьогодення. Визнання повної відповідальності за життя 

допомагає кожному робити конкретні кроки щодо зміни своєї реальності. Суть цього принципу можна 

виразити народною мудрістю: «Якщо ти хочеш мати завтра те, чого у тебе ніколи не було, тобі 

потрібно прийняти рішення і зробити сьогодні те, чого ти ніколи не робив». 

10. Важливий принцип - принцип унікальності особистості. Життя не має стандартів. 

Різноманітність і багатогранність джерел людського щастя полягає в тому, що використовувати і 

отримати задоволення від того, що є» в даний момент, а не від того, що «могло б бути». Здатність 

побачити в сьогоднішній реальності те, що може зробити людину щасливою, дати йому сили на 

конкретний крок вперед до своїх цілей і отримати від нього радість робить кожного творцем власного 

«Я» і наділяє мудрістю життя. 

Позитивна психотерапія може стати одним з шляхів балансування свого життя, вона навчає 

тому, як бути її Автором. Позитивний підхід не означає інтерпретацію світу крізь «рожеві окуляри». 

Позитивний підхід - це позиція, даність, наявні на даний момент часу. Позитивний - реалістичний і 

конструктивний, а не наївно райдужний. 

Позитивна психотерапія як метод покликана допомогти людині не загубитися в потоці стрімких 

подій епохи, знайти себе і повірити в те, що як птах народжена для польоту, так і людина створена для 

щасливого життя. 
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Лекція 5,6  «Когнітивно-поведінкова психотерапія» 

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) є одним з провідних, сучасних, науковообгрунтованих 

методів психотерапії. Вона базується на усвідомленні того, що при багатьох психіатричних розладах 

та психологічних проблемах спотворене сприйняття реальності (себе, інших людей, майбутнього і 

т.п.), а також неадекватні дії у відповідь на існуючі проблеми є основними факторами, що підтримують 

розвиток, утримання існуючих проблем та розладів. Відповідно критично переосмислюючи своє 

сприйняття дійсності та свою поведінку, з допомогою психотерапевта клієнт намагається змінити 

дисфункційні, негативні взірці та цикли мислення та поведінки на більш реалістичні та такі, що 

сприятимуть покращенню емоційного стану, вирішенню міжособистісних та інших проблем, зміні 

життєвої ситуації на краще. 

Когнітивно-поведінкова терапія базується на стосунку партнерської співпраці між клієнтом та 

терапевтом. У процесі спільного дослідження існуючих проблем терапевт та клієнт вибудовують 

спільне розуміння проблеми/розладу, формулюють цілі та тоді співпрацюють над їх досягненням. Це 

передбачає активну участь клієнта у процесі терапії, виконання ним домашніх завдань, орієнтацію на 

те, щоб зрештою змогти бути собі самому «психотерапевтом». Когнітивно-поведінкова терапія 

використовує широкий, інтегративний арсенал технік та втручань (у тому числі з інших методів 

психотерапії), використовуючи їх у індивідуальному випадку кожного клієнта на досягнення 

терапевтичних цілей. 

Ефективність когнітивно-поведінкової терапії при багатьох психіатричних розладах 

встановлена ґрунтовними науковими дослідженнями. У сучасну еру доказової медицини КТП має 

наукові докази ефективності щодо ряду найбільш поширених психіатричних розладів. Відповідно 

сучасними протоколами професійних асоціацій психіатрів та психотерапевтів, міністерств охорони 

здоров’я та ВООЗ КПТ є рекомендована як одне з «втручань першого вибору» при: 

депресії, 

обсесивно-компульсивному розладі, 

панічному розладі з агорафобією, 

генералізованому тривожному розладі, 

соціальній та інших фобіях, 

посттравматичному стресовому розладі, 

розладах харчової поведінки, 

а також входить у «пакет» рекомендованих втручань при психотичних розладах, 

біполярному розладі, 

проблемах зловживання/залежності від психоактивних речовин. 

КПТ має також прикладне застосування у лікуванні: 

розладів сну, 

проблем адаптації до хронічних соматичних розладів, 

хронічного болю, 

проблем надмірної ваги, 
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дисфункцій у сексуальній сфері та багатьох інших. 

КПТ займає також важливе місце у системі охорони психічного здоров’я дітей та підлітків – 

вона є одним з основних методів терапії поведінкових та емоційних розладів у цій віковій категорії. 

Сучасна 

КПТ має багато напрямків та модифікацій, вона застосовується у форматі індивідуальної, 

сімейної та групової роботи. На основі КПТ розроблені також чисельні програми самодопомоги у 

формі книг, відео та он-лайн програм. Так само розроблена і застосовується модель КПТ-коучінгу. 

 


