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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Методи психотерапії і психокорекції» складена
відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки другого (магістерського)  рівня
вищої освіти спеціальності 053 психологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Мета  викладання  навчальної  дисципліни  засвоєння  теоретичних  знання  та
оволодіння методами індивідуальної,  групової, сімейної психотерапії та психокорекції.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
1) сформувати  психотерапевтичну  культуру  та  практичні  навички  в  галузі

психологічних моделей психотерапевтичної допомоги, 
2) ознайомити  студентів  з  теоріями  та  методами  групової  та  сімейної

психотерапії в лекційному матеріалі, 
3) навчити проводити діагностику емоційних, сімейних проблем, 
4) ознайомити студентів із груповою формою роботи за методами психотерапії

та психокорекції
1.3. Кількість кредитів – 4 (Денна форма навчання) / 4 (Заочна (дистанційна) форма

навчання).
1.4.  Загальна  кількість  годин  –  120 (Денна  форма  навчання)  /  120 (Заочна

(дистанційна) форма навчання).
.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Обов’язкова 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
1-й 1-й

Семестр
1-й 1-й

Лекції
32 год. 10 год.

Практичні заняття
16 год. 6 год.

Лабораторні заняття
 год.  год.

Самостійна робота
72 год. 104 год.

Індивідуальні завдання 
год.

1.6. Заплановані результати навчання
1. Загальні  вміння  та  навички:  1)  засвоєння  різних  психотерапевтичних

підходів  до  особистісного саморозвитку;  2)  вдосконалення  комунікативних  навичок;  3)
обізнаність  щодо  засобів  підвищення  професійного рівня;  4)  вміння аналізувати  власні
професійні вади та недоліки. Знання з предметної області: 1) зміст, принципи, технологія
психотерапії та психокорекції; 2) теоретичні засади методів  психотерапії та психокорекції;
3)  механізми  психологічного  впливу  в  психокорекційній  роботі;  4)  методи  та  техніки
індивідуальної, групової та сімейної  психотерапії; 5) етапи психотерапевтичного процесу
та  їх  зміст.  Практичні  вміння  та  навички:  1)  застосовування  різних  методів  та  технік
індивідуального, групового та сімейного психологічного консультування та психотерапії;



2) проведення психотерапевтичної діагностики; 3) планування психокорекційної стратегії
індивідуальної  та  групової  форм  роботи.  Когнітивні  вміння  та  навички: 1)  робота  з
літературними  джерелами  з  психотерапії  та  психокорекції;  2)  аналіз  технік  та  методів
психокорекції та психотерапії щодо приналежності їх до певного підходу, глибини впливу,
адекватності  застосування  в  тій  чи  іншій  ситуації;  3)  оцінка  ефективності  методів
психотерапії та психокорекції для певних типів клієнтів та клієнтських запитів.

2. Компетенції: 1) здатність до ефективних комунікацій, взаємодій; 2) здатність
до  професійного  та  особистісного  саморозвитку;  3)  знання  засобів  саморозвитку;  4)
професійна орієнтація у сучасних психотерапевтичних підходах та напрямах; 5) здатність
використовувати теоретичні  знання для розробки, впровадження та використання нових
методів  психодіагностики,  індивідуальних  та  групових  варіантів  корекції  та
консультування; 6) вміння аналізувати і регулювати власні емоційні стани; 7) здійснювати
профілактику професійного вигоряння; 8) ставити перспективні цілі для саморозвитку; 9)
стимулювати  мотивацію  до  подальшого  професійного  вдосконалення;  10)  вміння
аналізувати і регулювати емоційні стани інших людей.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Характеристика методів психотерапії та психокорекції.
Тема 1.  Психотерапія  як  метод  самопізнання,  лікування  та  особистісного

розвитку.
Цілі  та  завдання  психологічного  консультування  та  психотерапії.  Моделі

психологічного  здоров`я,  консультативної  допомоги  та  психотерапії.  Принципи
психологічного  консультування  та  психотерапії.  Результативність  консультативної  та
психотерапевтичної  роботи.  Стадії  психотерапії.  Класифікація  методів  психотерапії  та
психокорекції.

Тема 2. Базові техніки психотерапії.
Простір  психотерапевтичного  контакту.  Техніки  налагодження  контакту.  Техніки

прояснення  інформації.  Рефлексивне  слухання.  Техніки  відображення  почуттів.
Фокусування. Емпатійна відповідь. Активізація несвідомих процесів. Робота з образами та
символами.   Зворотний  зв'язок.  Інтерпретація  та  її  види.  Конфронтація  та  способи  її
застосування.  Робота  з  опором та  переносом.  Техніки трансформації.   Усвідомлення та
інсайт.  Техніки  роботи  із  сновидіннями.  Мова  тілесного  симптому.  Актуалізація
внутрішніх ресурсів клієнта. Застосування гіпнозу у психотерапії.

Тема 3. Психотерапія емоційних розладів, кризових станів та гострого горя.
Класифікація  емоційних  розладів.  Симптоми  та  причини  депресивних  станів.

Класифікація тривоги та напруги. Патологічні форми страхів. Методи подолання депресії,
страху, напруги та тривоги. Поняття психічної травми та методи її подолання.  Поняття
психологічних конфліктів,  кризових станів та методи їх подолання. Симптоми гострого
горя.   Нормальні  та  патологічні  реакції   горя.  Відстроковані  реакції  горя.   Критичні
періоди переживання гострого горя. Продуктивні переживання втрат та смерті близьких
людей. Психологічна допомога при  втратах та переживанні горя.

Розділ 2.  Методи групової психотерапії та психокорекції.
Тема 4. Теоретичні основи групової психотерапії та психокорекції.
Поняття  групової  психотерапії.  Історія  розвитку  групової  психотерапії.  Сучасні

теорії  групової  психотерапії.   Ефект  групової  взаємодії.  Теоретичні  моделі  групового
консультування  та  психотерапії.   Вимоги до комплектації  групи.  Організація  групового
консультування  та  психотерапії.  Класифікація  груп.  Етичні  принципи роботи з  групою.
Терапевтичні фактори групової роботи.

Тема 5. Основи групової динаміки.



Поняття групової динаміки та її закони. Основні елементи групової динаміки. Цілі
групи.  Групові  норми.  Структура  групи та  лідерство.  Поведінка людей в групі  та  ролі.
Згуртованість групи. Етапи розвитку групи.

Тема 6. Методи групової психотерапії: історія і розвиток, основні поняття та 
процедури.

Груповий психоаналіз.  Гештальт-групи.  Психодрама.  Клієнтцентрований підхід  у
груповій психотерапії. Трансактний аналіз. Рольові ігри. Групи зустрічі. Тренінгові групи.
Групи розвитку сензитивності. Групи самопідтримки.

Розділ 3. Методи сімейної психотерапії.
Тема 7. Психологія сімейних проблем.
Поняття,  структура,  функції  та  етапи  розвитку  сім’ї  .  Діагностика  сімейних

проблем. Поняття та типи сімейних криз.  Теорії  вибору шлюбного партнера. Типологія
сімей. Порушення життєвих циклів сім’ї. Сімейні міфи, сценарії, ігри та їх роль. Ознаки
проблемних сімей.

Тема 8. Принципи сімейної психотерапії.
Поняття  сімейної  психотерапії.  Історія  розвитку  сімейної  психотерапії.

Класифікація  основних  методів  сімейної  психотерапії.  Основні  техніки  сімейної
психотерапії.  Етапи  сімейної  психотерапії.  Принципи  сімейної  психотерапії.  Методи
діагностики сімейних проблем. Сімейна генограма.

Тема 9. Основні методи сімейної психотерапії.
Стратегічна  модель  сімейної  психотерапії.  Системна  сімейна  психотерапія.

Структурна модель сімейної психотерапії. Комунікаційна модель сімейної психотерапії В.
Сатір.  Символічний  підхід  в  сімейній  психотерапії.  Парадоксальні  методи.
Трансгенераційна сімейна психотерапія. Сімейні розстановки Б. Хеллінгера.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділу і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усьо

го
у тому числі

Л п лаб інд ср л п лаб інд Ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Характеристика методів психотерапії та психокорекції
Тема 1.  Психотерапія  як
метод  самопізнання,
лікування  та
особистісного розвитку.

12 2 2 8 13 1 12

Тема 2.Базові техніки 
психотерапії.
Тема  3.  Психотерапія
емоційних  розладів,
кризових  станів  та
гострого горя.

14

14

4

4

2

2

8

8

16

11

2

1

2 12

10

Разом за розділом 1 40 10 6 24 40 4 2 34
Розділ 2. Методи групової психотерапії та психокорекції

Тема 4. Теоретичні основи
групової психотерапії та 
психокорекції.
Тема 5. Основи групової 
динаміки.

12

14

2

4

2

2

8

8

13

11

1

1

12

10
Тема 6 . Методи групової 
психотерапії: історія і 
розвиток, основні поняття 

14 4 2 8 16 2 2 12



та процедури.
Разом за розділом 2 40 10 6 24 40 4 2 34

Розділ 3. Методи сімейної психотерапії
Тема7. Психологія 
сімейних проблем.
Тема 8. Принципи 
сімейної психотерапії.
Тема  9.  Основні  методи
сімейної психотерапії.

12

14

14

4

4

4

2

2

8

8

8

12

13

15

1

1 2

12

12

12

Разом за розділом 3
40 12 4 24 40 2 2 36

Усього годин
120 32 16 72 120 10 6 104

4. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Денне
навчання

Заочне
навчання

1  Розділ №1
Тема 1.  Психотерапія  як  метод  самопізнання,  лікування  та
особистісного розвитку.
1.Сутність  психологічного  консультування,  психотерапії  та
психокорекції.
2.Мета  та  завдання  психологічного  консультування  та
психотерапії. 
3.Моделі консультативної допомоги.
4.Основні методи психотерапії.
Тема 2. Базові техніки психотерапії.
1.Техніки налагодження контакту. 
2. Техніки прояснення інформації. Рефлексивне слухання.
3. Техніки відображення почуттів. Фокусування. Емпатійна 
відповідь
4. Активізація несвідомих процесів. Робота з образами та 
символами. Конфронтація та способи її застосування. 
5.Техніки трансформації.  Усвідомлення та інсайт.
Тема 3. Психотерапія емоційних розладів, кризових станів та
гострого горя.
1. Емоційні розлади. Методи подолання депресії, страху, напруги
та тривоги.
2. Методи подолання внутрішніх конфліктів, кризових станів та
психічних травм. 
2.  Симптоми  гострого  горя.   Нормальні  та  патологічні  реакції
горя.  Відстрочені  реакції  горя.   Критичні  періоди переживання
гострого  горя.  Продуктивні  переживання  втрат  та  смерті
близьких  людей.  Психологічна  допомога  при   втратах  та
переживанні горя. 

Розділ 2
Тема 4. Теоретичні основи групового консультування.
1.Психологія групи. Ефект групової взаємодії.
2. Теоретичні моделі групового консультування та психотерапії.  

2

2

2

2



3. Організація групового консультування та психотерапії. 
Класифікація груп.
4. Терапевтичні фактори групової роботи.
Тема 5. Основи групової динаміки.
1.Поняття групової динаміки та її закони. Основні елементи 
групової динаміки.
2.Цілі групи. Групові норми. 
3.Структура групи та лідерство.  Згуртованість групи.
4. Етапи розвитку групи.
Тема 6. Методи групової психотерапії: історія і розвиток, 
основні поняття та процедури.
1.Груповий психоаналіз.
2. Гештальт-група.
3. Групцентрований підхід у психологічному консультуванні та 
психотерапії. 
4.Трансактний аналіз.
5. Рольові ігри. Групи-зустрічі, тренінгові групи.

 Розділ 3
Тема 7. Психологія сімейних проблем.
1. Поняття, структура, функції та етапи розвитку сім’ї.
2.  Діагностика  сімейних  проблем.  Поняття  та  типи  сімейних
криз.
3. Теорії вибору шлюбного партнера. Типологія сімей.
4. Порушення життєвих циклів сім’ї. Ознаки проблемних сімей.  
Тема 8.  Принципи сімейної психотерапії.
1. Поняття  сімейної  психотерапії.  Історія  розвитку  сімейної

психотерапії.
2. Класифікація основних методів сімейної психотерапії.
3. Основні техніки сімейної психотерапії. 
 4.  Етапи  сімейної  психотерапії.  Принципи  сімейної
психотерапії. Сімейна генограма.
Тема 9. Основні методи сімейної психотерапії.
1.Стратегічна модель сімейної психотерапії.
2. Системна сімейна психотерапія. 
3.Структурна модель сімейної психотерапії.
4. Комунікаційна модель сімейної психотерапії В. Сатір.
5.Символічний  підхід  в  сімейній  психотерапії.  Парадоксальні
методи.

2

2

2

2

2

2

2

5. Завдання для самостійної робота

№
з/п

Зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форма
контролю

Денне
навчан-

ня 

Заочне
навчан

ня 
1 Розділ 1. Характеристика методів психотерапії та

психокорекції
 Питання для самостійного опрацювання: 
Тема 1. Психотерапія як метод самопізнання, лікування
та особистісного розвитку.  Розглянути  основні  тенденції
розвитку сучасної психотерапії
Тема 2. Базові техніки психотерапії.

24

8

34

12

Поточний
контроль,

успішність
виконання

підсумкової
роботи за

розділом 1.



Налагодження  консультативного  контакту  в  різних
психотерапевтичних  підходах.  Проаналізувати  поняття
підстройки та фокусу уваги. Технологія проведення бесіди.
Навички  проведення  первинного  інтерв’ю.  Вербальна  та
невербальна поведінка. Перенесення та контрперенесення у
психотерапії.  Мова  тілесного  симптому.  Актуалізація
ресурсів клієнта. Порівняльний аналіз основних напрямків
психотерапії. 
Тема  3.  Психотерапія  емоційних  розладів,  кризових
станів та гострого горя.
Сучасні  психологічні підходи до роботи із травмою. Арт-
терапевтичні техніки роботи із емоційними розладами.

8

8

12

10

2

3

Розділ 2. Методи групової психотерапії та психокорекції.
Тема 4. Теоретичні основи групового консультування.
Історія розвитку групового консультування. Сучасні теорії
групового  консультування.  Проаналізувати  технології
проведення  групової  сесії  в  різних  підходах.  Вивчити
правила консультації по телефону. 
Тема 5. Основи групової динаміки.
Провести  порівняльну характеристику психодінамічної  та
клієнтцентрованної психотерапевтичних груп.
Тема 6. Методи групової психотерапії: історія і 
розвиток, основні поняття та процедури.
Розглянути  особливості  транзактного  аналізу.  Вивчити
особливості проведення гештальт-груп
Розділ 3. Методи сімейної психотерапії.
Тема 7. Психологія сімейних проблем.
Сім’я  та  її  сучасні  моделі.  Поняття  нормативних  та
ненормативних  сімейних  криз  та  шляхи  виходу.  Сімейні
конфлікти та способи їх подолання.
Тема 8.  Принципи сімейної психотерапії.
Розглянути ефективність сімейного консультування та 
психотерапії. Проаналізувати підходи до профілактики 
розлучень.
Тема 9. Основні методи сімейної психотерапії.
Трансгенераційна  сімейна  психотерапія.  Сімейні
розстановки Б. Хелінгера.

24

8

8

8

24

8

8

8

34

12

10

12

36

12

12

12

Поточний
контроль,

успішність
виконання

підсумкової
роботи за
розділом 2

Реферат
(не

передбачає
захисту)

Разом 72 104

6. Індивідуальні завдання

7. Методи контролю
Для студентів денної та заочної форми навчання
-  поточний  контроль -  контрольна  робота за  темами  першого  та  другого  розділів,
опитування  практичних  на  заняттях,  підготування  реферату на  теми  третього розділу
(орієнтовні  теми рефератів  представлено  в  Додатку 3)  наявність  конспекту лекції (для
денної  форми  навчання).  Контрольна  робота  за  розділом  включає  два  питання,  одне,
спрямоване на виявлення якості  засвоєння теоретичного матеріалу, а друге  представляє
собою  опис  проблемної  ситуації  (ситуації  консультування),  яку  треба  вирішити,
спираючись на знання, засвоєнні в процесі вивчання розділу.



-  підсумковий  (семестровий  контроль) -  письмовий  екзамен,  який  складається  з  двох
питань, які спрямовані на контроль якості розуміння матеріалу. Роботу розподілено на 20
варіантів.  Номер  варіанту  роботи  може  бути  закріплений  за  студентом  шляхом
випадкового вибору або за вибором викладача

Питання для підготовки до семестрового контролю
1. Сутність  психологічного  консультування,  психокорекції  і  психотерапії  та  їх

відмінність між собою. 
2.  Моделі  консультативної  допомоги  та  психотерапії.  Принципи  психологічного

консультування та психотерапії.
3. Стадії психотерапії.
4.  Класифікація методів психотерапії та психокорекції.
5. Техніки роботи із сновидіннями.
6.  Мова тілесного симптому. 
7. Актуалізація внутрішніх ресурсів клієнта.
8. Техніки налагодження контакту
9. Техніки прояснення інформації. Рефлексивне слухання.
10. Техніки відображення почуттів. Фокусування. Емпатійна відповідь
11. Активізація несвідомих процесів. Робота з образами та символами.. Конфронтація

та способи її застосування. 
12.Техніки трансформації.  Усвідомлення та інсайт.
13. Перенесення та контрперенесення у психотерапії. Засоби впливу терапевта.

      14. Поняття групової психотерапії.
      15. Історія розвитку групової психотерапії.

16. Сучасні теорії групової психотерапії. 
17. Теоретичні моделі групового консультування та психотерапії.
18.  Вимоги до комплектації групи. Організація групового консультування.
19. Класифікація психотерапевтичних груп. Етичні принципи роботи з групою.
20. Терапевтичні фактори групової роботи.
21.Поняття групової динаміки та її закони. Основні елементи групової динаміки.
22. Етапи розвитку терапевтичної групи.
23.Методи групової психотерапії: історія і розвиток, основні поняття та процедури.
24.Груповий психоаналіз.
25. Гештальт-групи. 
26.Психодрама. 
27.Групоцентрований підхід у психологічному консультуванні та психотерапії.
28. Трансактний аналіз.
29. Т-групи. Групи зустрічей. Тренінгові групи.
30. Поняття, структура, функції та етапи розвитку сім’ї.
31. Діагностика сімейних проблем. 
32. Поняття та типи сімейних криз. 
33.Теорії вибору шлюбного партнера. 
34.Типологія сімей. Порушення життєвих циклів сім’ї.
35. Сімейні міфи, сценарії, ігри та їх роль.
36. Ознаки проблемних сімей.  
37. Принципи сімейної психотерапії.
38.Поняття сімейної психотерапії.
39. Історія розвитку сімейної психотерапії.
40. Класифікація основних методів сімейної психотерапії.
41. Основні техніки сімейної психотерапії. 
42. Етапи сімейної психотерапії. 
43.Стратегічна модель сімейної психотерапії.



44. Системна сімейна психотерапія.
45. Структурна модель сімейної психотерапії.
46. Комунікаційна модель сімейної психотерапії В. Сатір.
47. Символічний підхід в сімейній психотерапії.
48 Парадоксальні методи в сімейній психотерапії. 
49.Трансгенераційна сімейна психотерапія.

     50. Психотерапія емоційних розладів та гострого горя.

8. Схема нарахування балів

Розподіл балів для денної і заочної форми навчання
Поточний контроль та самостійна робота

Разом Іспит Сума
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
60 40 100

20 20 20

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
будь-якої форми поточної роботи (мінімальна кількість балів 20).

Підсумкові контрольні роботи за розділами 1-2 оцінюються у 10 балів на денному
відділені  та  10  на  заочному  (максимально)  згідно  із  наведеними  нижче  критеріями
оцінювання.

Критерії оцінювання контрольних підсумкових робіт за розділами 1-2
Критерії оцінювання контрольної підсумкової роботи

Бали Критерії оцінювання
10 Повне розкриття  відповіді на обидви питання
7-9 Часткове розкриття  відповіді (без суттєвих помилок) на обидва питання, або 

повна відповідь на одне і часткова на друге
4-6 Часткове розкриття  відповіді із суттєвими помилками
1-3 Суттєві помилки, або відсутність відповіді на одне із питань.

У якості  поточного контролю передбачено  опитування   на заняттях (9 балів  за
кожний розділ - денна форма, 10 – заочна),  практичні заняття за 3-й розділ на денному
відділені оцінюються в 5 балів

Критерії оцінювання відповіді на контрольні питання на практичних заняттях
Бали
денне

Бали 
заочне

Критерії оцінювання

3 5 Повне розкриття  відповіді 
2 4 Часткове розкриття  відповіді (без суттєвих помилок)
1 1-3 Часткове розкриття теми при наявності помилок
0 0 Відсутність або повністю невірна відповідь. 

У якості підсумкового контролю третього розділу замість підсумкової контрольної
роботи, студенти виконують контрольну реферативну роботу, яка оцінюється в 10 балів
на  денній  і  10  балів  на  заочній  формі  навчання.  Критерії  оцінювання  контрольної
реферативної роботи представлено нижче



Критерії оцінювання контрольної реферативної роботи
Бали Критерії оцінювання
10-8 самостійність, оригінальність; використання основної літератури та додаткового

матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним  критеріям
(структура, володіння сучасним науковим матеріалом, послідовність та логічність,
обґрунтованість аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних завдань; повне
розкриття  теми.
.

3-5 часткова  самостійність;  використання  основної  літератури  та  додаткового
матеріалу  або  іншомовних  джерел;  відповідність  формальним  критеріям
(структура, володіння сучасним науковим матеріалом, послідовність та логічність,
обґрунтованість  аргументації  та  висновків,  грамотність,  деякі  недоліки  у
оформлені);  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення  практичних
завдань; повне розкриття  теми.

1- 2 часткова  самостійність;  вміння  застосовувати  теоретичні  знання  для  рішення
практичних завдань; часткове розкриття  теми.

0 Нерозкрита тема, несамостійність
2 Своєчасність

Семестровий контроль (іспит) проводиться у письмовій формі під час сесії та є
однаковими для студентів денної та заочної форми навчання – завдання містить 2 питання,
які потребують розгорнутої  та обґрунтованої відповіді. Кожне питання оцінюється у 20
балів, сумарно 40 балів за роботу

Критерії оцінювання  письмового іспиту 
(письмовий іспит включає 2 питання)

Бали за
контрольне

питання 

Критерії оцінювання

18-20 У  відповіді  повністю  розкрито  зміст  питання.  Матеріал  викладено  логічно,
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне
володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано
високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та
додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

14-17 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші)  аспекти у запитанні,  студент  володіє  термінологічним апаратом
дисципліни.   У викладеному матеріалу  студент  має  помилки із  аргументацією
відповіді,  недостатня  логічність  та  послідовність  викладення  матеріалу.  У
відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом. 

10-13 Відповідь  на  контрольне  питання  є  неповною,  розкриває  тільки  деякі  аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім.

5-9 У  відповіді  допущено  суттєві  помилки,  які  свідчать  про  незнання  лекційного
матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  студент  слабо  володіє  термінологією
дисципліни.

0-4 Відповідь практично відсутня, студент демонструє незнання лекційного матеріалу
або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.



Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література

1. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е.  Психотерапия: Учебник для
вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 472 с.

2. Карвасарский Б. Д. Психотерапия: Учебник, − СПб.: Питер, 2007. – 672 с.
3. Кузікова С. Основи психокорекції. – К., 2012. – 320 с.
4. Полоролевая психология : коллективная монография / [А. С. Кочарян,М. Е.

Жидко,  Н.  Н.  Терещенко,  Е.  В.  Фролова]  ;  под  ред.  Доктора
психологических  наук,  профессора  А.  С.  Кочаряна.  –  Х.  :  ХНУ  им.
В. Н. Каразина, 2015. – 236 с

5. Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография/ А.С.
Кочарян, И.А. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, А.М. Лисеная, Л.П.
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Додаток 1
Орієнтовні питання для підсумкової роботи з першого розділу. 

1. Назвати основні принципи психотерапії.
2. Розкрити поняття психотерапевтичного контакту.
3. Налагодження консультативного контакту в різних психотерапевтичних
підходах.
4. Описати стадії психотерапії.
5.  Перерахуйте техніки налагодження контакту.
6.Навички проведення первинного інтерв’ю. 
7. Дати характеристику основних напрямків психотерапії.
8. Перерахуйте техніки психотерапевтичного впливу.
9.Описати основні моделі психологічної допомоги та психотерапії.

     10. Перерахуйте техніки внутрішньої трансформації.
11.Дати  порівняльну   характеристику  основних  моделей  психологічної
допомоги (психологічне консультування, психотерапії та психокорекції).
12.Дати характеристику техніки «інтерпретації», та її типів.
13.Перенесення та контрперенесення у психотерапії. 
14.Мова тілесного симптому. 
15.Актуалізація ресурсів клієнта.
16. Порівняльний аналіз основних напрямків  психотерапії. 
17.Основні техніки психодинамічної психотерапії. 
18.Техніки  когнітивно-поведінкового  напрямку  психологічного
консультування та психотерапії. 
19.Техніки екзістенціально-гуманістичний напрямку психотерапії.
20. Сучасні психологічні підходи до роботи із травмою.



Додаток 2
Орієнтовні питання для підсумкової роботи з другого розділу. 

1. Описати історію розвитку групової психотерапії.
2. Назвати сучасні теорії групової психотерапії.
3. Описати  поняття  групової  динаміки  та  назвати  основні  елементи

групової динаміки.
4.  Описати основні  етапи розвитку психотерапевтичної групи. 
5. Назвати терапевтичні фактори групової роботи.
6. Груповий психоаналіз.
7. Гештальт-група.
8. . Групцентрований підхід у психологічному консультуванні та 

психотерапії. 
9. Групи фокального конфлікту.
10.Сучасні психоаналітичні групи.



Додаток 3
Теми рефератів:

- Сім’я та її сучасні моделі.
-  Поняття  нормативних  та  ненормативних  сімейних  криз  та  шляхи

виходу.
-  Сімейні конфлікти та способи їх подолання. 
- Трансгенераційна сімейна психотерапія.
- Сімейні розстановки Б. Хелінгера. 
- Системна сімейна психотерапія. 
- Структурна модель сімейної психотерапії.
- Комунікаційна модель сімейної психотерапії В. Сатір.
- Символічний підхід в сімейній психотерапії. Парадоксальні методи
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