




                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –3 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

053 Психологія 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 
____________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 
 

____магістр _ 

за вибором 

(ВНЗ/студента) 
 

Рік підготовки: 
2 -й 1-й 

Семестр 
2-й 1-й 

Лекції 
30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
 10 год.  год. 

Лабораторні 
 год. 2 год. 

Самостійна робота 
50 год. 80 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 
Форма підсумкового 

контролю: _____________ 

 
 

 

* – за наявності 
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1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: підготувати магістрів до майбутньої наукової та 

практичної діяльності у галузі психотерапевтичної допомоги з набуттям 

компетенції психодинамічного мислення та можливостей трансформування 

деяких особливостей характеру людини за допомогою інструментарію 

психодинамічної психотерапії. 

 Завдання: 

  - вдосконалення знань про існуючи наукові підходи в галузі психотерапії; 

  - здатність застосування теоретичних та практичних знань з різних напрямків 

психодинамічної психотерапії до роботи з різними типами характеру; 

 - усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності у 

професійному становленні. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗП.11 – базові уявлення про   детермінанти та фактори психічного 

здоров’я, зокрема біологічні, психологічні та соціальні. 

КСП.06 - поглиблені знання про найбільш  поширені порушення психічного 

здоров’я та їх клінічні характеристики 

  Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен стосовно компетенцій: 

 КЗП-РН.11 мати конкретні знання про біо-психо-соціальні фактори 

позитивного психічного здоров’я. 

 КСП-РН.06 вміти аналізувати комплексні причини порушень психічного 

здоров’я та обґрунтовувати причини його порушень у конкретних ситуаціях 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 

Основні напрямки психодинамічної психотерапії 
 

  Тема. 1 Теоретичні основи психоаналітичної терапії.  
  Фройдизм. Ортодоксальний психоаналіз. Гіпноз. Теорія неврозів. 

Структура особистості. Несвідоме, предсвідоме і свідоме. Ід (Воно), Его (Я) 

і суперего (Над-Я). Витіснення. Стадії психосексуального розвитку. 

Оральна, анальна, фалічна, латентна і генітальна стадії. Первосцена. Едипів 

комплекс і комплекс Кассандри. Страх кастрації. Заздрість до пеніса. 

Ознаки фіксації на стадіях в зрілому віці, їх прояви в психоаналітичної сесії. 

Інстинкти і потяги. Сексуальні і агресивні потягу. Лібідо і мортідо. 

Прагнення до життя і прагнення до смерті. Неофройдізм. Сучасні 

психоаналітичні теоріі. Основні школи сучасного психоаналізу: Его-

психологія (А.Фройд, М.Кляйн, В.Біон, Е. Еріксон), теорія об'єктних 

відносин (Д.Віннікот, М.Балінт), Селф-психологія (М.Малер , Х.Кохут). 

Теорія травми Отто Ранка. Поняття «холдингу». Перехідний об'єкт. Об'єктні 

відносини. Поняття «контейнірування». Альфа-функція і бета-елементи. 

Стадії розвитку об'єктних відносин по У.Р.Фейрбейрну: інфантильна 

залежність, псевдозалежність і зріла незалежність від матері. Ідентичність 

(Ф.Грінейкр, О.Кернберг, Е. Еріксон). Его-ідентичність. Дифузна 

ідентичність. Теорія прив'язаності Д.Боулбі. Види прихильності по 

М.Ейнсворт: надійно і ненадійно прив'язані, амбівалентні і дезорганізовані. 

Теорія сепарації і індивідуації. Первинний аутизм. Симбіотична 

прихильність. Фаза розрізнення. Диференціація. Фаза вправи і практики. 

Фаза зворотного возз'єднання. Позитивна психотерапія Н. Пезешкіана. 

Юнгіанський психоаналіз.  
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  Тема. 2. Принципи організації та проведення психодинамічної 

сесії. 
  Організація психодинамічної сесії: сеттинг, умови протікання 

сесії, регламент сеттинга, час, частота. Обов'язки клієнта. Обов'язки 

психотерапевта. Оплата послуг. Складання контракту. Етика. Безпека 

пацієнта і психотерапевта. Анонімність і конфіденційність. Правило вільних 

асоціацій. Принцип нейтральності. Складання контракту з пацієнтом. 

Обговорення запиту. Вибір форми психодинамічної  інтервенції 

(психоаналіз,  індивідуальна або групова терапія). особливостей 

психоаналітичної терапії. Правило вільного вираження. Попередження 

пацієнта про можливості перенесення. Анонімність і конфіденційність того, 

що відбувається на сесії.  

 

Змістовний модуль 2 

Робота з різними структурами особистості у психодинамічної терапії. 
 

  Тема 3. Техніки психоаналітичної психотерапії 
  Техніки психоаналізу. Символізм несвідомого і симптомів. Аналіз 

помилкових дій. Застереження. Описки. Аналіз сновидінь. Розкриття 

латентного змісту сновидіння. Метод вільних асоціацій. Аналіз 

невербальної комунікації. Виявлення і аналіз перенесення і 

контрперенесення. Робота з опором. Інтерпретації. Принципи створення 

інтерпретацій і метафор. Відпрацювання навичок мовчазного невтручання. 

Холдинг між психологом і клієнтом. Контейнірування в рамках 

психоаналітичної ситуації. Усвідомлення. Структурний інтерв'ю і 

діагностика. Структурний інтерв'ю О. Кернберга. Я- і Об'єкт-репрезентація. 

Типи особистісної організації. Невротична, прикордонна і психотична 

організація особистості. Інтеграція ідентичності. Синдром дифузної 

ідентичності. Вищі і нижчі захисні механізми. Тестування реальності. 

Прояви слабкості Его. ступінь інтеграції Супер-Его. Нарциссичний розлад 
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особистості. Маніакально-депресивний розлад. Обсесивно-компульсивні 

особистості. Стратегії психотерапії при різних рівнях організації 

особистості клієнта. Реакції клієнта на інтерпретації. Техніки: прояснення, 

конфронтація і інтерпретація. Захисні механізми особистості. Первинні або 

примітивні механізми захисту психіки. Вторинні захисні механізми. 

Заперечення. Примітивна ізоляція. Всемогутній контроль. Примітивна 

ідеалізація і знецінення. Проекція. Интроекция. Проективна ідентифікація. 

Розщеплення. Дисоціація. Витіснення. Регресія. Ізоляція. Інтелектуалізація. 

Раціоналізація. Анулювання. Реактивний освіта. Зсув. Поворот проти себе. 

Ідентифікація. Сублімація. Отреагування зовні, відіграш. Action-out-аналіз. 

Виявлення захисних механізмів при роботі з клієнтом. Робота з захистами.  

 

  Тема 4. Техніки психодинамічної психотерапії 
  Психоаналіз в роботі інших психотерапевтичних напрямків. 

Психодинамічна арттерапія. Символдрама. Техніки малювання пацієнтом 

снів, фантазій, страхів і т.п. (М. Наумбурга, Е.Крамер і ін.). Асоціативне 

малювання після аналітичного сеансу (Штерн). Гра «Сквінгл» Д.Віннікота. 

Техніка fingerpaint - спонтанне малювання рукою або пальцями (Mosse). 

Маргарет Наумбург, засновник психодинамичної школи. Групаналіз. 

У.Біон. Групова динаміка. Відмінні риси групаналітичної терапії. Проекції в 

групі. Імітація міжособистісних, об'єктних відносин в групі. Робоча група. 

Групове мислення. Вербальна і невербальна комунікація в групі. Опір 

групи. Лідер і містик-геній в групі. Контейнерування в групі. Катастрофічні 

зміни. Конкуренція в групі. Залежність від групи. Ознаки фіксацій на 

стадіях психосексуального розвитку, які виявляються в групі. Супервізія. 

Балінтовскі групи. Індивідуальна супервізія. Групова супервізія. Сеттінг. 

Самоаналіз і саморефлексія. «Наставництво». Особистісно професійне 

підтримування психолога. Супервізорство як спосіб допомоги психологу, як 

варіант підвищення його кваліфікації і професійного зростання. 

Профілактика «емоційного вигорання» психологів. Основні етапи і фактори 
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психодинамічного впливу. Первинне інтерв'ю. Середній етап: опір, види 

опору, робота з трансфером, робота з контртрансфером, робота зі 

сновидіннями. Завершення психодинамічної терапії. Техніки 

психодинамічної терапії при роботі з пацієнтами, що мають різні рівні 

порушень: розкривають техніки при роботі з пацієнтами невротичного 

рівня, експресивні техніки при роботі з межовими пацієнтами, що 

підтримують техніки при роботі з пацієнтами психотичного рівня. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

 

 

У
сь

ог
о 

 

у тому числі 
У

сь
ог

о 

 

у тому числі 

 

 

л С лаб інд ср Л с лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Теоретичні 

основи 

психоаналітичної 

терапії 

20 5 3   12 20 2    18 

Тема 2. Принципи 

організації та 

проведення 

психодинамічної сесії. 
 

20 5 2   13 20 2    18 

Разом за Змістовим 
модулем 1 

40 10 5   25 40 4    36 

Змістовий модуль 2  



 7 

Тема 3. Техніки 

психоаналітичної 

психотерапії 

25 10 3   12 25 2 1   22 

Тема 4. Техніки 

психодинамічної 

психотерапії 

25 10 2   13 25 2 1   22 

Разом за Змістовим 
модулем 2 

50 20 5   25 50 4 2   44 

Усього годин 90 30 10   50 90 8 2   80 

 

 

5. Теми семінарських   занять 

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

Годин 

1   

2   

...   

 

6.Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні психоаналітичні теоріі. Основні школи 

сучасного психоаналізу: Его-психологія (А.Фройд, 

М.Кляйн, В.Біон, Е. Еріксон), теорія об'єктних 

відносин (Д.Віннікот, М.Балінт), Селф-психологія 

(М.Малер , Х.Кохут). Теорія травми Отто Ранка. 

Поняття «холдингу». Перехідний об'єкт. Об'єктні 

відносини. Поняття «контейнірування». Альфа-

функція і бета-елементи. Стадії розвитку об'єктних 

2/0 
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відносин по У.Р.Фейрбейрну: інфантильна 

залежність, псевдозалежність і зріла незалежність 

від матері. Ідентичність (Ф.Грінейкр, О.Кернберг, 

Е. Еріксон). Его-ідентичність. Дифузна 

ідентичність. Теорія  Д.Боулбі. 

2 Вибір форми психодинамічної  інтервенції 

(психоаналіз,  індивідуальна або групова терапія). 

особливостей психоаналітичної терапії. 

2/0 

3 Стратегії психотерапії при різних рівнях організації 

особистості клієнта. 

3/1 

4 Техніки психодинамічної терапії при роботі з 

пацієнтами, що мають різні рівні порушень: 

розкривають техніки при роботі з пацієнтами 

невротичного рівня, експресивні техніки при роботі 

з межовими пацієнтами, що підтримують техніки 

при роботі з пацієнтами психотичного рівня. 

 

3/1 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1   

2   

...   

 

* – за наявності 
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8. Самостійна робота для студентів денного та заочного відділень 

 

№ 

з/п 

Назва завдання Кількість 

годин 

1 Стадії психосексуального розвитку. Оральна, анальна, 

фалічна, латентна і генітальна стадії. Первосцена. Едипів 

комплекс і комплекс Кассандри. Страх кастрації. Заздрість 

до пеніса. Ознаки фіксації на стадіях в зрілому віці, їх 

прояви в психоаналітичної сесії. Інстинкти і потяги. 

Сексуальні і агресивні потягу. Лібідо і мортідо. Прагнення 

до життя і прагнення до смерті. 

10/16 

2 Етика. Безпека пацієнта і психотерапевта. Анонімність і 

конфіденційність. Правило вільних асоціацій. Принцип 

нейтральності. Складання контракту з пацієнтом. 

Обговорення запиту. 

10/16 

3 Три стадії взаємодії – зв’язування, диференціація, 

відділення. Застосування п'ятиступінчастої стратегії в 

психотерапії, консультуванні, самодопомоги та освіті.  

10/16 

4 Захисні механізми особистості. Первинні або примітивні 

механізми захисту психіки. Вторинні захисні механізми. 

Заперечення. Примітивна ізоляція. Всемогутній контроль. 

Примітивна ідеалізація і знецінення. Проекція. 

Интроекция. Проективна ідентифікація. Розщеплення. 

Дисоціація. Витіснення. Регресія. Ізоляція. 

Інтелектуалізація. Раціоналізація. Анулювання. 

Реактивний освіта. Зсув. Поворот проти себе. 

Ідентифікація. Сублімація. Отреагування зовні, відіграш. 

Action-out-аналіз. Виявлення захисних механізмів при 

роботі з клієнтом. Робота з захистами 

10/16 
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5 Основні етапи і фактори психодинамічного впливу. 

Первинне інтерв'ю. Середній етап: опір, види опору, 

робота з трансфером, робота з контртрансфером, робота зі 

сновидіннями. Завершення психодинамічної терапії. 

10/16 

 Разом  50/80 

 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Теми для індивідуальних завдань, доповідей та рефератів. 

1. Аналітична психотерапія. К.Г. Юнга. 

2. Тілесно-орієнтована психотерапія. 

3. Психодрама. 

4. Арттерапія. 

5. Піскова терапія. 

6. Соматична терапія травми. 

7. Кіно- та бібліотерапія. 

8. Казкотерапія. 

9. Танцювально-рухова терапія. 

10.  Використання притч, історій у практиці психотерапевта. 

11.  Гіпнотерапія. 

12. Системно-сімейна психотерапія. 

13.  Ігрова терапія. 

14. Дитяча та підліткова психотерапія. 

15. Кататимно-імагінативна психотерапія. Символдрама. 

16.  Тразактний аналіз. Е.Берна. 

17. Біоенергетичній підхід Лоуена. 

18.  Медичний напрямок у психотерапії. 

 

 

10. Методи навчання 
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Навчальна стратегія ґрунтується на евристичному та діяльнісному підходах 

і спрямована на формування нових знань і їх практичним застосування. 

Передбачено проведення лекційних занять, лабораторних занять, дискусій, 

самостійне вивчення літератури, інших джерел. 

 

11. Методи контролю – залік  
Використовується два види контролі: поточний і тематичний. При 

поточному контролі фіксуються результати виконання самостійних завдань 60%. 

При тематичному контролі оцінюється результати письмового тесту проводитися 

на останньому занятті  - 40%. 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

        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.  
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11.Вимоги до психоаналітичного пацієнта. Складні для психоаналітичної 

роботи пацієнти .  

 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.  
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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 когнітивноповедінковій 

психотерапії.  

31.Сутність феноменологічного підходу у психотерапії. Суб’єктивні 

переживання як єдина реальність.  

32.Основні положення гуманістичної парадигми у психотерапії.  

 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. 
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 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.  

 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. 
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 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. 

76. Позитивна та Транскультуралдьна психотерапія Н.Пезешкіана – основні 

принципи. 

77. Диференціально-аналітичний аналіз в Позитивної психотерапії. 

78.Три стадії інтеракціїї в Позитивної психотерапії. 

79. Інтеграція психодинамічного мислення та гуманістичного погляду на 

людину з використанням поведінкових технік у Позитивної психотерапії. 

80. П’ять ступенів у консультуванні, терапії та самопочі – алгоритм роботи у 

Позитивної та Транскультуральної психотерапії.  
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13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1  

Т1 Т2 Т3 Т4  40 
100 

15 15 15 15 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 

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 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 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 

 

 

 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Таблиці 

2. методичні рекомендації 
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3. презентації лекцій,  

4. конспект лекцій  

5. список літератури. 

6. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

15. Рекомендована 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 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995. 

 2. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. Спб,1998. 

3. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. М., 1989. 

 4. Завьялов В.Ю. Музыкальная релаксационная терапия. Новосибирск, 

1995. 

5. Каліна Н.Ф. Психотерапія: підручник. /Н.В.Калiна. – К.: Академвидав, 

2010. 

 6. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. М.,1994. 

 7. Наранхо К. Техники гештальт-терапии. Спб, 1995. 

 8. Ричардсон Р. Сила семейных уз. Руководство по психотерапии в помощь 

семье. Спб, 1994. 
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 9. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.,1994.  

10. Рудестам К. Групповая психотерапия. Спб, 1998. 

 11. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Карвасарского Спб, 1998 

12. Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. М.,1998. 

 13. Урсано Р., Зоненберг С., Лазар С.. Психодинамическая психотерапия. 

Краткое руководство. М., 1992. 

 14. Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. Спб, 

1999. 

 15. Юнг К. Практика психотерапии. Избранное. М.,1998 16. Ялом И. 

Экзистенциальная психотерапия М., 1999 

 

 

16. Електронні інформаційні ресурси 

 

Бібліотеки, інтернет, електронні книги. 

 

1. Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку психічної 

культури. Даний ресурс містить максимально широкий спектр ключових 

текстів з психології, психогігієни, філософії, релігії, культурології та ін.  

Режим доступу:  http://psylib.kiev.ua/ 

2. Сайт факультету соціології та психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка представляє наукову фахову онлайнову 

бібліотеку, зокрема  понад 20 повнотекстових електронних версій видань з 

психології. Режим доступу http://www.socd.univ.kiev.ua/ 

3. Інститут корекційної педагогіки і психології, м. Київ. Режим доступу 
www.ikpp.npu.edu.ua/index.php?limitstart 

4. Сайт факультету Московського державного університету ім 

М.В.Ломоносова. В розділі «Наукова робота» розміщено монографії, статті 

співробітників університету. Режим доступу http://www.psy.msu.ru/ 

5. Перша українська електрона бібліотека підручників 

http://www.psy.msu.ru/
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6.  Перша українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу    

http://pidruchniki.com.ua/  

7. Електронна бібліотека. Режим доступу     http://www.info-library.com.ua/  

8. Психологічний центр травматерапії, м. Київ. Режим доступу  
http://traumatherapy.com.ua/article 

 

 

http://pidruchniki.com.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://traumatherapy.com.ua/article

