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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи психотерапії 

Викладач (-і) Верешни Дикун Марія Яромирівна доктор філософії в галузі 

психології.доцент  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є феномен поняття психотерапії та 

психотерапевтичного впливу, клініко-психологічне втручання, та психологічна 

корекція. Аналіз патогенних процесів,психічна травма, а також психічні явища, як 

відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з метою 

регуляції власної діяльності, спілкування, поведінки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовний модуль 1. Визначення психотерапії та зміст основних понять. 

          Змістовний модуль 2. Методологічні основи психотерапії 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи психотерапії » є оволодіння 

сучасними напрямками психотерапевтичних розробок ігрових технологій, теоретичні 

основи психіатрії, механізми лікувального впливу, характеристику та зміст базових 

напрямків психотерапії. Засвоєння основних положень психоаналітичної теорії 

З. Фройда та його послідовників, провідними тенденціями, стратегіями та технологіями 

сучасної психодинамічної психотерапії, а також формування у студентів 

фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки, виникнення і розвиток 

людської свідомості, про існуючі в загальній психології концепції особистості; 

ознайомлення студентів з поглядами вітчизняних та західних науковців на природу 

психічного та особистості як носія цього психічного; з особливостями психічної 

діяльності людини через особливості перебігу психічних явищ, психічних станів, 

психічних процесів; з методологічним підґрунтям науки та наукового дослідження. 

Оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення подальших 

теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів психологічного циклу. 

Увесь курс створює понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Основи психотерапії » є - навчитися 

підходити до життєвих явищ, до практичних завдань з наукових позицій, тобто зі 

знанням справи, вивченого всебічно. Орієнтування в психології людини, щоб розуміти і 

пояснювати особливості її проявів у діях, вчинках, поведінці реальних людей.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 



-   теоретичні основи психіатрії;  

- механізми лікувального впливу;характеристику та зміст базових напрямків 

психотерапії; 

- найважливіші теоретичні положення та поняття,  

-  основні   техніки та процедури психоаналітичного напрямку консультування; 

            вміти: 

- застосовувати психотерапевтичні техніки психоаналітичної терапії, патогенетичної 

психотерапії Мясищева, особистісно орієнтованої психотерапії; 

- володіти техніками когнітивно-поведінкового та гуманістичного напрямків 

психотерапії; 

-  надавати психологічну підтримку людям різного віку; 

- професійно проводити консультації; 

- при необхідності надавати допомогу самому собі. 

-  формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних 

процесів в залежності від факторів, що на них впливають; 

-  вивчати особливості клієнта, закономірності психічної діяльності, типи, характер, 

психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у 

різних видах життєдіяльності; 

- здійснювати вимір індивідуально - психологічних показників особистості, її 

пізнавальної та емоційно  -вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та 

резервів її розвитку 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

5 053 Психологія 3 обов’язкова  

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Визначення психотерапії та зміст основних понять. 

 

Тема1. Поняття психотерапії та психотерапевтичного 

впливу.  

4 2 5 

Тема 2. Методологічні основи психотерапії 4 2 9 

Тема 3. Особливості психотерапевтичного впливу 4 2 9 

                                   Модуль ІІ.  Методологічні основи психотерапії. 
Тема 4. Зміст динамічного напрямку в психотерапії 4 2 8 

Тема 5. Когнітивно-поведінковий напрямок в 

психотерапії 

4 2 10 

Тема 6. Екзистенційно-гуманістичний напрямок в 

психотерапії 

4 2 10 

Тема 7. Основні форми психотерапії 4 2 10 

Тема 8. Напрямки в психотерапії 4 2 10 

Тема 9. Вікові аспекти психотерапії 4 2 10 



Тема 10. Особливості організації психотерапевтичної 

допомоги. 

4 2 10 

                                                                                          ЗАГ.: 40 20 90 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із основи психотерапії: 
 1) характер володіння знаннями з предмета основи психотерапії 

(рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і 
точність знань); 

2) якість актуалізації знань із основи психотерапії (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 



роботи роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

За вибором студента з дисципліни «Основи психоаналізу» не планується виконання  

курсової роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Психотерапия: Учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПБ: Питер, 2012. – 672 

с. 

2. 2 . Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПБ: Питер, 1999. 

– 752 с. 



3. 3.Бурлачук Л.Ф. и др. Основы психотерапии. – К.: Ника-центр; М.: Алетейа, 

2014. – 320 с. 

4. 4.Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К.: 

Укртехпрес, 1997. – 216 с. 

5. 5.Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Психологічне 

забезпечення психічного та фізичного здоров’я особистості. – К.: Інкос, 2002. – 

272 с. 

Додаткова: 

1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / М. Й. Варій ; Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2014. – 

1047 с 

2. Загальна психологія: практичні заняття : [навч. посібник для педагогічних ВНЗ] : 

[рек. МОН України] / С. Ю. Діхтяренко, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик, Л. А. 

Данилевич. – Умань: Візаві, 2015. – 253 c.  Н. М. 

3. Загальна психологія: теорія та практикум: навч. Посібник/ Н. М. Ільїна, С. О. 

Мисник. - Суми: Університетська книга, 2015. - 352 с. 

4. Трофімов Ю.Л. Психологія / Ю.Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2008. – 558 с. 

5. Цимбалюк І.М. Психологія / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с. 

6. Загальна психологія : навчальний посібник :  рек. МОН України для студ. ВНЗ / 

О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. –  К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 295 с. 

7. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт. – М.: 

Прогресс, 2000. – 332 с. 
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