
Завдання для МК 
 

Історичні передумови та сучасний стан психотерапії. Історія 

розвитку психотерапевтичних уявлень. Медична і немедична психотерапія. 

Психокорекція та психологічна допомога. Професія психолога-
психотерапевта в сучасній Україні. 

Психотерапія в класичному психоаналізі З.Фрейда. Уявлення про 

людину в класичному психоаналізі. Психодинамічна оцінка. Опір і захист. 

Перенесення і контрперенесення. Потреба терапевта в особистому 

психоаналізі та супервізії. 
Психотерапія в аналітичній психології К.Юнґа. Юнґіанська модель 

психотерапії. Перенесення, ідентичність і проекція. Індивідуація. Колективні 

та індивідуальні архетипи. Аніма. Анімус. Містична причетність. Самість. 

Інтуїція. 
Психотерапія в індивідуальній психології А.Адлера. Суб'єктивне 

сприймання дійсності. Цілісність і доцільність. Комплекс неповноцінності і 

компенсація. Соціальний інтерес. Терапевтичний контракт. 
Біхевіористський напрям у психотерапії. Уявлення представників 

біхевіористського напряму в психотерапії про людину. Стимул-реакція. 

Оперантне зумовлення. Систематична десенсибілізація. Аверсивні техніки. 

Соціально-психологічне научіння. 
Гуманістичний напрям у психотерапії. Клієнтцентрована 

психотерапія К.Роджерса. Емпатія. Піклування. Конгруентність. 

Психологічний клімат. Ґештальттерапія Ф.Перлза. Незавершена справа. 

Уникання. Рівні невротичності. Енергія та блокування енергії Принцип "тут і 

тепер". 
Екзистенціальний напрям у психотерапії. Уявлення про людину 

філософів екзистенціального напряму. Діалог. Досвід. Аутентичність. 

Самоактуалізація. Цілісність. Буття. Логотерапія В.Франкла. 
Особливості психотерапевтичної практики в Україні. Психотерапія 

в медичних закладах. Соціальна психотерапія. Служба сім'ї та молоді. 

Психологічна допомога в навчальних закладах Діяльність професійних 

організацій психологів-психотерапевтів. Еклектична манера в роботі 

вітчизняних психотерапевтів. 
Психотехніки нейролінгвістичного програмування. Вербалізація 

сфер сенсорного досвіду, вербальні ключі доступу і поняття про 

репрезентативні системи. НЛП-типологія. Субмодальності. "Метамодель". 

Метод якоря. Терапевтична метафора. Способи корекції поведінкових 

програм. 
Сімейна психотерапія. Сучасна сім'я і розлади її функціонування. 

Вивчення сім'ї та діагностика її порушень. Порушення уявлень членів сім'ї 

про особистості один одного. Розлади механізмів інтеграції сім'ї Методи 

психотерапевтичної корекції сімейних стосунків. 
Психотерапія залежної поведінки. Адиктивна поведінка Наркотична 

залежність та алкоголізм. Пристрасть до азартних ігор та до їжі. 



Гіперсексуальність. Аналіз психологічних джерел залежної поведінки. 

Системний підхід до проблеми залежної поведінки 
Транзакційний аналіз Е.Берна. Учення про ego-стани. Транзакції. 

Гра. Вимагання. Заборони і ранні рішення. Життєвий сценарій Звільнення від 

впливу неадекватних сценаріїв. Здатність до повноцінних стосунків. 
Психологічні особливості психотерапевтичної ґрупи. 

Психотерапевтичний потенціал ґрупової форми роботи. Якісний і кількісний 

склад терапевтичних ґруп. Діяльність ґрупового психотерапевта. Стилі 

керівництва ґрупою. Ґрупові норми Правила комунікації Рольові позиції. 

Ґрупова згуртованість. Стадії розвитку ґрупи. Кризи в розвитку ґрупи 

Методика планування ґрупової психотерапії. Ігрові елементи в ґруповій 

психотерапії. Ґрупова дискусія. Критерії оцінки результативності ґрупової 

психотерапії. 
 



 


