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1. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни  «Основи психотерапії» є

ознайомлення студентів з основними положеннями глибинної психології та
інших психотерапевтичних напрямків, а також вивчення дисципліни таким
чином, щоб стимулювати студентів   до самопізнання, спонукати до
творчого наукового пошуку  в психотерапевтичній науці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути наступні
компетентності: інтегральну компетентність як здатність  розв’язувати
складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні проблеми у сфері психології,
що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів
та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
- ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної

діяльності.
Спеціальні компетентності:

- СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних
джерел.

- СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу
(індивідуальну та групову).

- СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
- СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення,

навчання та саморозвитку.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Передумовою вивчення навчальної дисципліни «Основи

психотерапії»  є вивчення навчальних дисциплін «Філософія практичної
психології», «Клінічна психологія», «Психологія спілкування»,
«Психологія сім’ї».

3. Результати навчання за дисципліною
Програмні результати навчання:

- 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.

- ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога.



- ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного
й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

Результати навчання за дисципліною:
- РН1. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання, враховуючи
етапи психотерапевтичного процесу, загальні чинники психотерапії
та використовуючи апробовані методи психотерапії.

- РН2. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей
клієнта, застосовуючи основні концепції психотерапії та притаманні
їм методи.

- РН3. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів
професійної діяльності психолога в процесі психотерапевтичного
втручання та оцінці змін в психотерапії.
- РН4. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я
(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту як до
індивідуальної, так і групової супервізії власних терапевтичних
інтервенцій в складних або фруструючих випадках.

- РН5. Проявляти професійну доброчесність в процесі надання
психологічної допомоги на підставі порівняльного аналізу складності
скарг клієнта та власних особистісних і професійних ресурсів.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

Надаються повні і змістовні відповіді на всі теоретичні
питання курсу. Студент демонструє знання матеріалу, його
розуміння, орієнтацію в широкому полі питань з наукової
та дослідницької діяльності, знайомство з сучасною
науковою літературою. Відповіді на додаткові запитання
чіткі, правильні, показують знання та ерудицію студента.
Практичні та самостійні завдання виконано в повному
обсязі, дано відповіді на всі питання. Матеріал, викладено
логічно, послідовно, без помилок, при цьому виявлено
здатність студента диференціювати, інтегрувати знання.
Студент вільно формулює висновки та узагальнення,
самостійно застосовує знання в конкретних науково-
дослідницьких ситуаціях. Правильно, охайно оформлено
роботи.

В Надається достатньо повна і змістовна відповідь на всі
запитання курсу. Студент показує знання і розуміння



матеріалу, знайомство з основною науковою літературою
в галузі психологічних досліджень та провадженні
наукової роботи. Відповіді на додаткові питання загалом
вірні. Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та
оформлення завдань для практичних занять та самостійної
роботи.

С

Матеріал викладається логічно, послідовно. В роботі
на практичних заняттях та самостійній роботі є незначні
помилки, при цьому студент не знає деяких визначень з
теми предмету, але може диференціювати, інтегрувати
знання. У реферуванні і анотуванні спеціальних текстів
відмічені окремі неточності й логічні помилки.

Д

Відповіді на теоретичні питання курсу викладені
уривчасто, знання основних тем є поверховим. Відповіді
на додаткові питання не завжди правильні, формальні та
поверхові. Не дотримано вимог щодо реферування і
анотування спеціальних текстів.

Е

Теоретичні питання розкрито не повністю. Студент
знає і розуміє тільки основний матеріал, який викладає
спрощено і неповно, припускається окремих суттєвих
помилок. При відповідях на запитання щодо опанування
програми студент почувається невпевнено, збивається,
припускається помилок, не має потрібних знань.
Реферування і анотування спеціальних текстів виконано не
якісно або не в повному обсязі.

F

Студент надає відповіді із суттєвими помилками,
демонструє поверхове знання і розуміння основного
матеріалу, спрощено і непослідовно та механічно викладає
матеріал з допущенням істотних помилок. Студент
допустив істотні помилки при реферуванні і анотуванні
спеціальних текстів.

FХ

На запитання студент не може дати задовільних
відповідей, припускається грубих помилок або характер
відповідей дає підставу стверджувати, що особа
неправильно розуміє  зміст матеріалу. Повна
невідповідність змісту роботи вимогам або робота
запозичена, підготовлена не самостійно. Курс не
опановано, необхідне його повторне проходження.



5. Розподіл балів

Поточний контроль Разом Сума Підсум
ковий
(екз.)

Зага
льна
сума

Т.1 Т.2. Т.3. Т.4. Т.5. Т.6. Т.7. Т.8. Т.9. Т.10. Т.11.
75 25 100Поточний контроль 40

4 4 4 4 4  4 4  4 4 3 3
Контроль самостійної роботи 35

3 3 3 3 3  3 3  3 3 3 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи),
практики

90 – 100 А відмінно
82 - 89 В добре74 - 81 С
64 - 73 D задовільно60 - 63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного
складання

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

6. Засоби діагностики результатів навчання

Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог
Положення "Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській
кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу",
затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №7
від 23.02.2015).

Методи поточного формативного оцінювання.
Систематичність та активність роботи студента на практичних

заняттях. Тестування. Виконання завдань самостійної роботи. Обговорення
та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних завдань.
Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання.
Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру
(розроблення та виконання навчальних проектів або презентацій).

Методи підсумкового сумативного оцінювання.



Письмові опитування (тестування). Перевірка індивідуально-
дослідницького завдання. Оцінка результатів усної та письмової роботи
студента на практичних заняттях. Оцінка виконання індивідуальних
практичних завдань.

Підсумковий контроль – екзамен.
Відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання у
неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка», ухваленого рішенням
вченої ради університету (протокол №10 від 27 квітня 2020 року),
затвердженого наказом №178 від 27 квітня 2020 року при оцінюванні
результатів навчання з дисципліни можливо перезарахування балів за
результатами неформальної та/або інформальної фахової активності
студентів (сертифікована участь в конференціях, тренінгах, написання
статей, участь в конкурсах студентських робіт, олімпіадах, тощо) що за
тематикою, обсягом і змістом відповідають навчальній дисципліні.

7. Програма навчальної дисципліни

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Загальні засади психотерапії.

Сутність поняття психотерапії. Медичний і психологічний підходи в
психотерапії. Поняття про психотерапевтичне втручання. Етапи
психотерапевтичного процесу. Методи психотерапії. Загальні чинники
психотерапії. Основні скарги клієнтів. Важкі клієнти психотерапевтів.
Оцінка змін в психотерапії. Етичні принципи психотерапевта.

Тема 2. Психодинамічна психотерапія.

Теоретичні основи психодинамічної психотерапії. Основні
концепції психодинамічної психотерапії. Генеза неврозу в концепції
індивідуальної психотерапії А. Адлера. Відчуття недостатності і боротьба
за її подолання в індивідуальній психології. Соціальний інтерес в
індивідуальній психології. Життєвий стиль особистості в індивідуальній
психології. Метод інтерв'ю в індивідуальній психології. Метод якісного
аналізу ранніх спогадів в індивідуальній психології. Метод кількісного
аналізу ранніх спогадів в індивідуальній психології. Результати впливу в
індивідуальній психології.

Тема 3. Поведінкова психотерапія.

Теоретичні основи поведінкової психотерапії. Основні концепції



оведінкової психотерапії. Генеза неврозу в поведінковій психотерапії.
Принципи та етапи поведінкової психотерапії. Методика «негативного
впливу» в поведінковій психотерапії. Методика «скилл-терапії» в
поведінковій психотерапії. Методики поведінкової психотерапії, засновані
на принципах позитивного і негативного підкріплення. Метод
систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. Імерсіонні методи, метод
аверзіі і метод Моріта в поведінковій психотерапії. Результати впливу в
поведінковій психотерапії.

Тема 4. Когнітивна психотерапія.

Теоретичні основи когнітивної психотерапії. Основні концепції
когнітивної психотерапії. Генеза неврозу в когнітивній психотерапії.
Раціонально-емотивна терапія А. Елліса. Техніки раціонально-емотивної
терапії. Показання до використання раціонально-емотивної терапії.
Когнітивна психотерапія А. Бека. Техніки когнітивної психотерапії.
Показання до використання когнітивної психотерапії. Результати впливу в
когнітивній психотерапії.

Тема 5. Екзистенціальна психотерапія.

Теоретичні основи екзистенціальної психотерапії. Основні напрямки
екзистенціальної психотерапії. Генеза неврозу в екзистенціальній
психотерапії. Сутність невротичної і нормальної тривоги в
екзистенціальній психотерапії.  Нормальна, невротична і екзистенціальна
вина в екзистенціальній психотерапії. Граничні екзистентаційні
занепокоєння. Види психологічного захисту, пов'язаної з граничними
екзистентаційними занепокоєнням.  Методи виявлення механізмів
психологічного захисту в екзистенціальній психотерапії. Прийоми
психотерапевтичної роботи з граничними екзистентаційними
занепокоєнням. Результати впливу в екзистенціальній психотерапії.

Тема 6. Психодрама.

Теоретичні основи психодрами. Форми і види психодрами. Генеза
неврозу в психодрамі. Цілі і завдання психодрами. Учасники класичної
процедури психодрами. Основні фази психодрами. Терапевтичні фактори
психодрами. Методики психодрами. Організація терапевтичного процесу і
групова динаміка в процесі психодрами. Результати психодраматического
впливу і зв'язок психодрами з іншими напрямками.

Тема 7. Групова психотерапія

Специфіка групової форми психотерапії. Особливості



комплектування психокорекційної групи. Групова динаміка у
психокорекційній групі. Керівництво психокорекційної групою. Різновиди
корекційних груп. Методи корекційного впливу в групах зустрічей. Методи
корекційного впливу в тренінгових групах. Методи корекційного впливу в
групах тренінгу умінь. Методи корекційного впливу в темоцентрованих
групах. Методи корекційного впливу в процесі групових дискусій.

Тема 8. Методи арт-терапії.

Теоретичні основи терапевтичного впливу в арт-терапії. Показання
до використання арттерапії. Основні напрямки в арттерапії. Методи
корекційного впливу в музикотерапії. Методи корекційного впливу в
бібліотерапії. Методи корекційного впливу в танцювальної терапії. Методи
корекційного впливу в проектному малюнку. Методи корекційного впливу
при творі історій. Методи корекційного впливу в казкотерапії. Методи
корекційного впливу в лялькотерапії.

Тема 9. Методи нейролінгвістичного програмування (НЛП).

Теоретичні основи терапевтичного впливу в НЛП. Базові
припущення НЛП. Метод «Добре сформованого результату» в НЛП. Метод
«Якоріння» в НЛП. Метод «Вбудовування нової стратегії» в НЛП. Метод
«Зміни субмодальностей» в НЛП. Метод «Інтеграції конфліктних частин» в
НЛП.  Метод «Психотерапії на лінії часу» в НЛП. Метод «Лінгвістичного
рефреймінгу» в НЛП. Метод «Формування ресурсних станів клієнта».

Тема 10. Психотерапія методами гіпносугестивного впливу.

Теоретичні основи психотерапевтичного впливу в гіпносугестивній
психотерапії. Способи формування гіпнотичного стану. Види навіювань в
стані неспання та гіпнотичному стані. Методи прямого впливу гіпнотичних
сугестій на автономні функції організму і внутрішнього середовища.
Гіпнотерапія порушення звичок і поведінки. Методи прямого навіювання в
гіпнозі здатності (можливості) виконувати адаптивний вид поведінки.
Гіпнотерапія тривоги. Метод систематичної десенсибілізації в
гіпнотичному стані. Когнітивні методи в гіпнотичному стані.
Гіпноаналітичні методи в гіпнотичному стані. Екзистенціально-
гуманістичні методи в гіпнотичному стані. Психодраматичні методи в
гіпнотичному стані (гіпнодрама).



Тема 11. Методи психотерапії дитячо-батьківських і сімейних
відносин.

Сім'я як об'єкт психотерапевтичного впливу. Напрями
психотерапевтичні методи роботи з сім'єю. Фази життєвого циклу сім'ї.
Різновиди загроз життєдіяльності сім'ї. Різновиди сімейних конфліктів.
Методика психотерапії дитячо-батьківських і сімейних відносин «Сімейна
фотографія». Методика психотерапії дитячо-батьківських і сімейних
відносин «Сімейна скульптура».  Методи психотерапії дитячо-батьківських
і сімейних відносин «Рольова карткова гра». Методи психотерапії дитячо-
батьківських і сімейних відносин «Сімейний ритуал» і «Соціальний
ритуал». Методики психотерапії дитячо-батьківських і сімейних відносин
«Порівняння цінностей», «Подружня конференція» і «Сімейна рада».

7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма Заочна форма

Усього
у тому числі Усьо

го

у тому числі

лек пр лаб ср лек пр лаб ср

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11

Тема 1. Загальні засади
психотерапії.

9 1 2 6 8,5 0,5 8

Тема 2. Психодинамічна
психотерапія.

8 1 1 6 9 0,5 0,5 8

Тема 3. Поведінкова
психотерапія.

8 1 1 6 8 0,5 0,5 7

Тема 4. Когнітивна
психотерапія.

8 1 1 6 8 0,5 0,5 7

Тема 5. Екзистенціальна
психотерапія.

8 1 1 6 8 0,5 0,5 7

Тема 6. Психодрама. 8 1 1 6 8 0,5 0,5 7

Тема 7. Групова психотерапія 8 1 1 6 8 0,5 0,5 7

Тема 8. Методи арт-терапії. 7 1 1 5 8 0,5 0,5 7

Тема 9. Методи
нейролінгвістичного
програмування (НЛП).

8 1 2 5 6.5 0,5 6

Тема 10. Психотерапія
методами гіпносугестивного

9 2 2 5 7 0,5 0,5 6



впливу.

Тема 11. Методи психотерапії
дитячо-батьківських і
сімейних відносин.

7 1 1 5 8 1 6

Консультації 2 2

Усього годин 90 12 14 62 90 6  4 78

Теми лекційних занять

Назва теми
Кількість годин

Денна
форма

Заочна
форма

Тема 1. Загальні засади психотерапії. 1 0,5

Тема 2. Психодинамічна психотерапія. 1 0,5

Тема 3. Поведінкова психотерапія. 1 0,5

Тема 4. Когнітивна психотерапія. 1 0,5

Тема 5. Екзистенціальна психотерапія. 1 0,5

Тема 6. Психодрама. 1 0,5

Тема 7. Групова психотерапія 1 0,5

Тема 8. Методи арт-терапії. 1 0,5

Тема 9. Методи нейролінгвістичного програмування
(НЛП). 1

0,5

Тема 10. Психотерапія методами гіпносугестивного
впливу. 2

0,5

Тема 11. Методи психотерапії дитячо-батьківських і
сімейних відносин. 1

1,0

Усього годин 12 6



Теми практичних (семінарських)  занять

Назва теми
Кількість годин

Денна
форма

Заочна
форма

Тема 1. Загальні засади психотерапії. 2 0,5

Тема 2. Психодинамічна психотерапія. 1 0,5

Тема 3. Поведінкова психотерапія. 1 0,5

Тема 4. Когнітивна психотерапія. 1

Тема 5. Екзистенціальна психотерапія. 1 0,5

Тема 6. Психодрама. 1

Тема 7. Групова психотерапія 1 0,5

Тема 8. Методи арт-терапії. 1 0,5

Тема 9. Методи нейролінгвістичного програмування
(НЛП). 2

Тема 10. Психотерапія методами гіпносугестивного
впливу. 2 0,5

Тема 11. Методи психотерапії дитячо-батьківських і
сімейних відносин. 1

0,5

Усього годин 14 4

Самостійна  робота

Назва теми
Кількість годин

Денна
форма

Заочна
форма

Тема 1. Загальні засади психотерапії. 6 8

Тема 2. Психодинамічна психотерапія. 6 8



Тема 3. Поведінкова психотерапія. 6 7

Тема 4. Когнітивна психотерапія. 6 7

Тема 5. Екзистенціальна психотерапія. 6 7

Тема 6. Психодрама. 6 7

Тема 7. Групова психотерапія 6 7

Тема 8. Методи арт-терапії. 5 7

Тема 9. Методи нейролінгвістичного програмування
(НЛП). 5

6

Тема 10. Психотерапія методами гіпносугестивного
впливу. 5

6

Тема 11. Методи психотерапії дитячо-батьківських і
сімейних відносин. 5

6

Усього годин 62 76
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