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Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості 

 

Силабус курсу 

 
ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ  

 
Обсяг 3 кредита (90) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 4 рік навчання 

Дні, час, місце Вівторок 11.20, 12.50;  

zoom за посиланням: Платформа zoom  

Викладач (-і) Ольга Литвиненко 

Контактний 

телефон 

 

E-mail o.lytvynenko@onu.edu.ua 

Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку 

особистості 

Консультації Онлайн-консультації. Середа 14.00 -16.00 Платформа zoom  

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та 

електронну пошту  

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни 

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  

Місце дисципліни 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до обов’язкових  курсів 

Мета курсу:  забезпечення студентів системою теоретичних знань в області 

психотерапії; підвищити рівень теоретичних знань та 

практичних навичок студентів у сфері психологічної допомоги 

Завдання 

дисципліни:  

1. сформувати уміння застосовувати окремі методи та 

методики психотерапії при наданні познайомити зі специфікою, 

можливостями та стандартами психотерапевтичної діяльності; 

2. розкрити основні поняття, принципи, види та задачі 

психотерапії; 

3. надати знання з теорії та практики сучасних 

психотерапевтичних шкіл; 

4. соціально-психологічної допомоги особистості; 

5. сформувати уявлення про особистість психотерапевта, 

типи клієнтів та типе скарг клієнтів; 



6. проаналізувати різні психотерапевтичні підходи до 

генезису невротичних розладів та інших психологічних 

порушень у клієнтів; 

7. сформувати уявлення про етику психотерапевта. 

Компетентності:  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:  

 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. 

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. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (26 год.) та практичних 

(10_год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів (54 

год.). 



Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється 

наступними методами:  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються 

наступні методи навчання: 

- словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, 

дискусія; 

- наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, 

демонстрація; 

- методи формування практичних умінь і особистісних 

якостей: виконання практичних завдань, дискусії, «мозкова 

атака», рольові ігри, підготовка і здійснення виступів перед 

аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань: складання 

реферату, підготовку презентацій та практичних завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Психотерапія як професійна діяльність 

Тема 2. Психоаналіз та психодинамічна психотерапія 

Тема 3. Процес психоаналізу 

Тема 4. Когнітивно-поведінкова психотерапія: теорія і 

практика.   

Тема 5. Раціонально-емотивна психотерапія А.Елліса. 

Тема 6. Клієнт центрована психотерапія К. Роджерса 

Тема 7. Логотерапія В.Франкла .   

Тема 8. Інші моделі та методи психотерапії. 

Тема 9. Групова психотерапія 

Тема 10. Позитивна та Транскультуральна психотерапія Н. 

Пезешкіана 

Перелік 

рекомендованої 

літератури  

                                  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. 

 
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/ 

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  

 

ОЦІНЮВАННЯ 

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 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://psylib.kiev.ua/
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp/
http://www.sciencemag.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.sciencedirect.com/


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. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  6 бали 30 

Практичний контроль Робота на практичних 

заняттях 

5 балів 20 

Індивідуальне самостійне завдання Реферат 

Презентація 

Практичне завдання  

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Підсумковий бал   100 

 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Презентація Презентація Студент обирає на вибір одну з форм 

самостійної роботи. Тему та строк 

виконання обговорює з викладачем.  
Реферат Реферат 

Практичне 

завдання 

Звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів  

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 5 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови.  

Практичне 

завдання 

3 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання іпиту можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана.  



Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 

dobrochesnost.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.  
Політика щодо 

відвідування та 

запізнень:  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  

погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках.  

Поведінка в 

аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та взаємодопомоги.  

 

 
 


