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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Гештальт-підхід в клінічній 

практиці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

– магістр, спеціальності - 053. Психологія.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, 

діагностика, стратегії роботи та базові техніки гештальт-терапії в клінічній 

практиці. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Базові цінності гештальт-підходу в роботі в клінічній практиці. 

2. Основні методи гештальт-терапії в клінічній практиці 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати майбутнім психологам 

основні теоретичні знання і практичні навички що стосуються застосування 

гештальт- підходу в лікуванні сучасної психопатології.  

Завдання: 

- ознайомлення студентів з основами гештальт-терапії як одного з 

сучасних гуманістичних напрямків психотерапії; 

- засвоєння студентами сутності та методологічних принципів 

гештальт-терапії в роботі з психозами в роботі з травматичним досвідом. 

- формування вмінь поєднання гештальт-терапії та психіатричного 

лікування. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

в) спеціальних фахових (СК):  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). СК9. Здатність 

здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту. 

Очікувані результати навчання:  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 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 
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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.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 цілі, завдання гештальт-терапії; 

 історію розвитку гештальт-підходу, основні положення гештальт-

терапії; 

 динамічну концепцію особистості у гештальт-терапії; 

 динамічний цикл контакту у гештальт-терапії; 

 характеристики діалогу як технології ненасильницької взаємодії; 

  сутність, зміст і методику здійснення діалогічної взаємодії в процесі 

корекції та немедичної психотерапії, основні стратегії роботи 

гештальт-терапевта; 

 кодекс професійної етики гештальт-терапевта. 

 

вміти: 

- визначати цілі, завдання і зміст корекції та немедичної психотерапії 

на основі гештальт-підходу; 

- володіти методикою діалогової взаємодії в системі корекційної 

діяльності; 

- здійснювати стратегію діалогової взаємодії в конфліктній ситуації 

відповідно до професійних обов 'язків та етики; 

- використовувати техніки гештальт-терапії;  

- використовувати навички гештальт-терапії у роботі з сім’ями;  

- використовувати навички гештальт-терапії у роботі з груповим 

процессом;  

- використовувати навички гештальт-підходу у консультуванні 

організацій. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Базові цінності гештальт-підходу в роботі в 

клінічній практиці. 

Тема 1. Теоретико-методологічне коріння гештальт-підходу. 

Тема 2. Принципи гештальт-терапії в клінічній практиці. Концепція 

здоров 'я і хвороби в гештальт-терапії 

Змістовий модуль 2. Основні методи гештальт-терапії в клінічній 

практиці 

Тема 3. Гештальт-терапія в роботі з психозами.  

Тема 4. Застосування гештальт-підходу в роботі з травматичним 

досвідом.  

Тема 5. Робота з клієнтами прикордонною організацією.  

Тема 6. Робота з депресивними розладами. Депресивні та маніакальні 

особистості. Стратегії та методи роботи.  

Тема 7. Робота з біполярним розладом. Робота з розладами особистості. 
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Тема 8. Робота з тривожними розладами: панічні атаки, фобії, обсесивно-

компульсивний розлад.  

Тема 9. Гештальт-підхід у роботі з порушенням харчової поведінки. Нервова 

анорексія, нервова булімія.  

Тема 10. Робота з психосоматичними розладами  

 

3. Рекомендована література 

Основна 
 

 
1. Абдулова І.Г., Доленко Г.М. Можливості гештальт-терапії при роботі з 

прикордонними розладами особистості//Проблеми сучасної науки та 

освіти - 2016. - № 34 (76). - С.110-114.  

2. Богомолов В. Замітки про нарцисизм і не тільки 

http://www.sspp.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1

3 20. Вертгеймер М. О гештальттеорії//Хрестоматія з історії психології. 

Вид-во МДУ, 1980.- С.84-99.  

3. Гінгер С. Що таке Гештальт? Двадцять базових понять. Інститут 

Гештальт-терапії, 1996 - 41с.  

4. Гінгер С.Гештальт: мистецтво контакту. Новий оптимістичний підхід 

до людських відносин. Логос Прес, 2002. - 320с.  

5. Гінгер С., Гінгер А. Гештальт - терапія контакту. СпецЛіт, 2001.- 287с.; 

М.: Вид-во Гіль-Естель, 2016. - 318с.  

6. Демидова Т.А., Сойко В.В. Принципи роботи з психічною травмою в 

гештальт-підході//Таврійський журнал психіатрії - 2014. - Т.18. - № 3 

(68). - М.23-29.  

7. Кернберг О. Важкі розлади особистості: Стратегії психотерапії. Клас, 

2000. - 464с.  

8. Клаус К. Шизофренія, що починається. Досвід гештальт-аналізу 

марення. Грифог, 2015. - 316с.  

9. Кохут Х. Відновлення самості. Когіто-Центр, 2002. - 316с.  

10. Кулаков С.А. Основи психосоматики. Мова, 2005. - 288с.  

11. Лебедєва Н.М., Іванова Є.А. Подорож до гештальту: теорія і практика. - 

СПб.: Мова, 2004. - 560с.; 2013 - 560с. 

12. Немиринський О.В. Сімптом і контакт. Клінічні аспекти гештальт-

терапії. - М.: МІГТиК/ІОІ, 2015. - 294с.  

13. Перлз Ф. Практикум з гештальттерапії. Вид-во Інституту психотерапії, 

2000. - 240с.  

14. Перлз Ф. Гештальт-підхід. Свідок терапії. Інститут Психотерапії, 2003. 

- 224с.  

15. Перлз Ф., Гудмен П. Теорія гештальт-терапії/пров. з англ.- М.: Інститут 

загальногуманітарних досліджень, 2004. - 379с.; 2010 - 320с.  

16. Перлз Ф. Его, голод і агресія. Сенс, 2000; 2005. - 358с.  

17. Франчесетті Дж. Панічні атаки. Гештальт-терапія в єдності клінічних 

та соціальних контекстів. МІГТиК, 2014. - 264с.  
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18. Калітєєвська Є.Діагностика в гештальт-терапії 

http://gestalt.dp.ua/index/0-201  

19. Кернберг Отто Ф. Нарцисичні відносини. два випадки з клінічної 

практики 

https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8

2%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-

%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0

%B3-

%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0

%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/ 

20. Кернберг Отто Ф. Важкі особистісні розлади. Стратегії психотерапії. 

https://www.litmir.me/br/?b=48508  

21. Моховиков О.М. Психічний біль: природа, діагностика та принципи 

гештальт-терапії 27. 

http://sspp.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=17  

22. Ненсі Мак-Вільямс. Психоаналітична діагностика. Вид.: Клас, 2015 

Погодін І.А. Гештальт-терапія в роботі з психічною травмою: 

діалогово-феноменологічна модель//Консультативна психологія та 

психотерапія - 2009. - № 4. - С.75-97.  

23. Робін Ж.-М. Фігури гештальту https://www.psychol-ok.ru/lib/robine_j-

m/gt/gt_03.html  

24. Третяк Л.Л. Гештальт-підхід у терапії обсесивних розладів 

https://www.gestalt.lv/pdf/%D0%B3%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0

%B2%D0%BD/  

25. Хензелер X. Теорія нарцисизму//Енциклопедія глибинної психології. 

MGM-Interna, Т.1. - 1998. - С.463-482.  

26. Хломов Д.М. Гештальт-терапія//В зб.: Основні напрямки сучасної 

психотерапії. Когіто-центр, 2000. - С.343-371.  

27. Хломов Д. Динамічна концепція особистості в гештальт-

терапії//Гештальт-96. Сб. Доль. Московського Гештальт-Інституту. - 

М., 1996. - С.46-52.  

28. Хломов Д. Індивідуальна історія нарцисизму//Гештальт-97. - М., 1997. - 

С.24-28.  

29. Франчесетті Дж. Від індивідуальних симптомів до полів 

психопатології. https://vitaliyeliseev.com/library/allarticles/gianni-

franceshetti2/  

30. Франчесетті Дж.Гештальт-терапія в клінічній практиці. Від 

психопатології до естетики контакту. Під ред. Франчесетті, Рубала і 

Джечеле.: ІОІ, 2017, 668 с. 

 
Додаткова 

http://gestalt.dp.ua/index/0-201
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
https://psychoanalysis.by/2019/11/18/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95/
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1. Александров, А.А. Сучасна психотерапія. Курс лекцій/А.А. 

Александров. - СПб.: "Академічний проект", 1997. - 335 с. 

2. Баскаков, В.Ю. Свободне тіло/В.Ю. Баскаков. - М., 2001. - 224 с. 

3. Гештальттерапія. Теорія та практика. Квітень Прес, Ізд-во ЕКСМО-

Прес, 2000 .-320 с. 

4. Зінкер, Дж. У пошуках хорошої форми: Гештальт-підхід з 

подружніми парами і сім 'ями/Дж. Зінкер. Незалежна фірма "Клас", 2000. - 

320 с. 

5. Кодекс етики і практики супервізорів Британська асоціація 

консультування//Журнал практичної психології та психоаналізу - 2000. - № 4. 

6. Гінгер, С. Гештальт - терапія контакту/С. Гінгер, А. Гінгер. СпецЛіт, 

2001. - 288 с. 

8. Лебедєва, Л.Д. Практика арт-терапії: підходи, діагностика, система 

занять ./Л.Д. Лебедєва. Пітер, 2003. - 324 с. 

9. Любан-Плоцце, Б. Психосоматичні розлади в загальній медичній 

практиці/Б. Любан-Плоцце, В. Пельдігер, Ф. Крегер. - СПб., 2000. - 287 с. 

10. Мак-Нілі, Д. Дотик: глибинний аналіз і тілесна терапія/Д. Мак-Нілі. 

Інститут Загальногуманітарних Досліджень, 1999. - 144 с. 

11. Наранхо, К. Гештальт-терапія: Ставлення і практика теоретичного 

емпіризму/К. Наранхо. НВО "МОДЕК", 1995. - 304 с. 
 

Електронні інформаційні ресурси 
 

http://search.ebscohost.com/ 

http://ebooks.cambridge.org 

http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/. 

http://psylib.org.ua/books/index.htm 

Психологічна бібліотека «Самопізнання та саморозвиток» 

 http://psylib.kiev.ua. 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - залік.  

5. Методи діагностики успішності навчання 

Поточний контроль складається з: 

1) оцінювання роботи студента впродовж аудиторних занять 

(систематична підготовка до семінарських занять, відповіді на запитання 

викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття); 

2) оцінки за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю 

за темою семінарського заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість 

матеріалу, що викладається, зацікавленість слухачів); 

3) оцінки за самостійно підготовлену наукову роботу — реферат за 

вищезазначеними темами: 

–  реферат повинен мати структурований вигляд, план, список 

літератури. 

http://search.ebscohost.com/
http://ebooks.cambridge.org/
http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/
http://psylib.org.ua/books/index.htm
http://psylib.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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Зміст реферату обґрунтований, теоретизований, написаний на основі 

вагомого джерельного матеріалу. Захист реферату на семінарському занятті 

або на консультації, індивідуальному занятті; 

4) тестування або письмової контрольної роботи: 

–  тестування може проводитися з використанням ПК або у паперовому 

вигляді. Студент має продемонструвати знання з усіх розділів та тем курсу; 

–  контрольна робота повинна мати аргументовані та вичерпні відповіді, 

демонструвати володіння термінологією та основними категоріями клінічної 

психології. 

Поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково- 

дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за даною 

дисципліною. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту; допуск к іспиту 

передбачує мінімум 35 балів, які накопичуються у поточнім контролі. 

Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у 

вигляді письмової роботи за всіма темами курсу. 

 


