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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –3  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

4 5 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

26  год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

54 год. 78 год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Професійна діяльність майбутніх фахівців у сфері психологічної допомоги 

передбачає сприяння людям у вирішенні широкого кола психологічних проблем. Для 
становлення відповідних фахових навичок і умінь студентів психологів, формування їхньої 
професійної ідентичності має велике значення оволодіння основами психотерапевтичних 
знань при вивченні курсу «Основи психотерапії». Мета курсу «Основи психотерапії» – 
підвищити рівень теоретичних знань та практичних навичок студентів у сфері 
психологічної допомоги. 

Завдання: 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи психотерапії» є:  

- познайомити зі специфікою, можливостями та стандартами психотерапевтичної діяльності; 
- розкрити основні поняття, принципи, види та задачі психотерапії; 
- надати знання з теорії та практики сучасних психотерапевтичних шкіл; 
- сформувати уміння застосовувати окремі методи та методики психотерапії при наданні 

соціально-психологічної допомоги особистості; 
- сформувати уявлення про особистість психотерапевта, типи клієнтів та типе скарг клієнтів; 
- проаналізувати різні психотерапевтичні підходи до генезису невротичних розладів та інших 

психологічних порушень у клієнтів; 
- сформувати уявлення про етику психотерапевта. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях:  
ЗК6  Здатність приймати обґрунтовані рішення: 
ЗК7  Здатність генерувати нові ідеї (креативність): 
СК8 Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову); 
СК9  Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до 

запиту; 
СК11 Здатність дотримуватися норм професійної етики. 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 
ПР8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 
власних дій   

  ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.   

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога   

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
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ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) 
та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 
когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану.   

ПР20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної діяльності 
людини, що визначаються у загальній, віковій, соціальній, юридичній, політичній, клінічній 
психології, етнопсихології. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  
знати :  
• особливості психотерапії, як виду психологічної допомоги  
• загальні принципи і механізми психотерапії 
• теоретичні і методичні основи сучасних напрямків психотерапії  
вміти :  
• орієнтуватись у сучасних формах та методах психотерапевтичної допомоги 
• застосовувати окремі вправи і методики у власній професійної діяльності.  
 
 
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до психотерапії. Психодинамічна 

психотерапія.  
Психотерапія як професійна діяльність. Психоаналіз та психодинамічна психотерапія. 

Процес психоаналізу. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Когнітивно-поведінковий та екзістенціально-

гуманістичний напрями у психотерапії. 
Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія і практика.  Раціонально-емотивна 

психотерапія А.Елліса. Клієнт центрована психотерапія К. Роджерса. Логотерапія 
В.Франкла. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Інші моделі психотерапії. Проблема інтеграції 
психотерапевтичних методів.  

Інші моделі та методи психотерапії. Групова психотерапія. Позитивна та 
Транскультуральна психотерапія Н. Пезешкіана. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Очна форма Заочна форма 
Усь
ого 

у тому числі Усь
ого 

у тому числі 
л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до психотерапії. Психодинамічна 

психотерапія. 
Тема 1. Психотерапія як 
професійна діяльність 

8 2   6 8 2   6 

Тема 2. Психоаналіз та 
психодинамічна 
психотерапія 

10 4 2  4 10  2  8 

Тема 3. Процес психоаналізу 10 2 2  6 10    10 

Разом за змістовим модулем 
1 

28 8 4  16 28 2 2  24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Когнітивно-поведінковий та екзістенціально-
гуманістичний напрями у психотерапії 
Тема 4. Когнітивно- 10 4 2  4 10    10 
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поведінкова психотерапія: 
теорія і практика.   
Тема 5. Раціонально-
емотивна психотерапія 
А.Елліса. 

8 2   6 8    8 

Тема 6. Клієнт центрована 
психотерапія К. Роджерса 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 7. Логотерапія 
В.Франкла .   

8 2   6 8    8 

Разом за змістовим модулем 
2 

36 10 4  22 36 2   34 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Інші моделі психотерапії. Проблема інтеграції 
психотерапевтичних методів. 
Тема 8. Інші моделі та методи 
психотерапії. 

8 4   4 8 2   6 

Тема 9. Групова психотерапія 8 2   6 8    8 

Тема 10. Позитивна та 
Транскультуральна 
психотерапія Н. Пезешкіана 

10 2 2  6 10 2 2  6 

Разом за змістовим модулем 
3 

26 8 2  16 26 4 2  20 

Разом  90 26 10  54 90 8 4  78 
 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Семінарські  заняття не передбачені. 
 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
очна заочна 

1.  Психоаналіз та психодинамічна психотерапія  2 2 
2.  Процес психоаналізу  2  
3.  Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія і практика.   2  
4.  Клієнт центрована психотерапія К. Роджерса  2  
5.  Позитивна та Транскультуральна психотерапія Н. Пезешкіана  2 2 
 Разом 10 4 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
Лабораторні  заняття не передбачені. 
 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 
очна заочна 

1.  Етика психотерапевта. Помилки і зловживання в області 
психотерапії (презентація, реферат) 

6 6 

2.  Концепція психопатології у психоаналізі (презентація, реферат) 4 8 
3.  Види психотерапевтичних стосунків у психоаналізі: перенесення, 

конрперенесення і робочий альянс. (презентація, реферат) 
6 10 
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4.  Основні методи і техніки поведінкової психотерапії (презентація, 
реферат) 

4 10 

5.  Модель АБС. Приклад роботи схеми на конкретному випадку 
(практичне завдання) 

6 8 

6.  Проблема технік в клієнт центрованій психотерапії К.Роджерса 
(презентація, реферат) 

6 8 

7.  Терапевтичний процес та техніки логотерапії (презентація, реферат) 6 8 
8.  Особливості дитячої психотерапії (презентація, реферат) 4 6 
9.  Групова динаміка. Елементи групової динаміки. Фази розвитку 

групи (презентація, реферат) 
6 8 

10.  Транскультуральний підхід в психотерапії і консультуванні 
(презентація, реферат) 

6 6 

 Разом 54 78 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 
завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 
завдання. 
 

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
(У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 
контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 
з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 
та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 
практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 
- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 
Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 
оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 
контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 
Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 
поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
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Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Відмінно (6 балів  за 
теми 1, 10; 5 балів 
за теми 2-4, 6, 8, 9; 4 
балі за теми 5,7) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 
наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 
додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 
першоджерела, тощо). Ї 
Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 
практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 
діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 
аналізі практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 
тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 
послуговується науковою термінологією, залучає основну і 
додаткову літературу.  
За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 
програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 
та незначні помилки. 

Задовільно (2 бали 
за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 
всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
Може використовувати знання для стандартних практичних 
ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 
можливістю 
відпрацювання (1 
бал тему) 
 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни.  
Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 
сформовані уміння та навички. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 
Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   
Презентація  5 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

 Практичне 
завдання 

3 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям. 

Критерії оцінювання під час іспиту 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 
30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
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розв’язанні практичних прикладів. 
25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. 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.  
11. Вимоги до психоаналітичного пацієнта. Складні для психоаналітичної роботи 

пацієнти .  
12.  Основні елементи процесу психоаналізу: вільні асоціації, аналіз сновидінь 

перенесення , контрперенесення, супротив.  
13. Психоаналітичний процес. Основні психоаналітичні технічні процедури: 

конфронтація, прояснення, 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. 
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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.  
26. Теоретичні основи когнітивної психотерапії А.Бека: аберація мислення, 

неадаптивні 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 прийоми, що застосовуються у когнітивно-поведінковій 

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 клієнт центрованої 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. 
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.  
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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. 
63.  Системна сімейна психотерапія. Закони функціонування сімейних систем. 

Методологічні принципи системної психотерапії. 
64.  Системна 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.  
           

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточний та періодичний контроль Підсумковий 

контроль 
(Іспит) 

Сума 
балів Змістовий 

модуль №1 
Змістовий 
модуль № 2 

Змістовий 
модуль № 3 

Індивідуальне 
самостійне 
завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 10 40 100 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 6    
16 18 16 10   

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 
85-89 B Дуже добре 
75-84 С Добре 
70-74 D Задовільно 
60-69 Е Допустимо 
35-59 FХ 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. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- Мультимедійні презентації; 
- Силабус; 
- допоміжний роздатковий матеріал.  

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Бурлачук Л. Ф. Основы психотерапии : учеб. пособ. / Л. Ф. Бурлачук, И. А. Грабская, А. С. 

Кочарян. – К. : Ника-Центр, 2001. – 320 с.  
2. Каліна Н. Ф. Психотерапія / Надія Федорівна Каліна. – К. : Академвидав, 2010. – 288 с. 
3. Карпенко Є.В.  Методи сучасної психотерапії : навч. посібник. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 

116 с. 
Додаткова 

1. Наративні психотехнології / Чепелєва Н. В., Смульсон М. Л., Шиловська О. М, Гуцол С. Ю. 
; за заг. ред. Н. В. Чепелєвої. – К. : Главник, 2007. – 144 с.  

2. Рудестам К. Групповая психотерапия, 2004. Режим доступу: . – 
https://psylib.org.ua/books/rudes01/index.htm 

3. Руководство по психодраме / Под ред. М. Карп, П. Холмса, К. Б. Таувон / Пер. с англ. О. П. 
Прокоповой ; под. ред. П. П. Горностая. – К. : Изд. П. Горностай, 2013. – 344 с.  

4. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика, 2015. Режим доступу: 
https://topliba.com/books/747522 

5. Peseschkian N. Positive Psychosomatics. AuthorHouseUK, 2016, 654 p. 
6. Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology. Clinical Applications // Editors:  E. Messias, 

H. Peseshkian, C. Cagande. – Switzerland: Springer Nature Switzerland AG,  2020. 
7. Seligmann, M.E.P. The Effectiveness of Psychotherapy. The Consummer Reports Study. 

American Psychologist. 50, 965-974, 1995. 
 

15. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Актуальні проблеми психології». Наукові праці Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. Режим доступу: http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
3. Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку психічної культури. Режим 

доступу: http://psylib.kiev.ua/ 
4. American Psychologist.  Journal of American Psychological Association. Режим доступу: 

https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 
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5. Journal of Personality and Social Psychology. Journal of American Psychological Association. 
Режим доступу: https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

6. Science: (AAAS). Режим доступу: http://www.sciencemag.org  
7. Taylor & Francis. Режим доступу: http://www.informaworld.com  
8. ScienceDirect. Режим доступу: www.sciencedirect.com  
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