
 



 



Анотація 

Дисципліна «Психотерапія з психокорекційною роботою» належить до переліку 

нормативних дисциплін. Вона сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню вмінь, навичок 

необхідних майбутнім вихователям  для успішної реалізації особистісного підходу у розвитку 

дошкільників. Програма дисципліни сприяє  формуванню у студентів загальних уявлень про 

психотерапевтичну та психокорекційну роботу, оволодінню студентами найважливішими 

теоретичними проблемами з психотерапії та психокорекції; ознайомленню студентів з 

основними напрямками психотерапії, основними представниками цих напрямків. Дисципліна 

знайомить із змістом психотерапевтичної роботи та психокорекційної практики на різних 

етапах онтогенезу.  Велика увага приділяється методам психотерапевтичного впливу саме в 

дошкільному віці. Програма включає вивчення особливостей проведення казкотерапії, 

арттерапії, музикотерапії, природотерапії.  

Ключові слова: психотерапія, психокорекція, методи психотерапії, напрями 

психотерапії, методи психокорекції, техніки психотерапії, техніки психокорекції, гіпноз.  

Summary 

The discipline "Psychotherapy with psycho-correctional work" belongs to the list of 

normative disciplines. It contributes to the acquisition of knowledge and skills necessary for future 

educators for the successful implementation of a personal approach to the development of 

preschoolers. The program of the discipline promotes the formation of students 'general ideas about 

psychotherapeutic and psycho-correctional work, students' mastery of the most important theoretical 

problems in psychotherapy and psycho-correction; acquaintance of students with the basic directions 

of psychotherapy, the basic representatives of these directions. The discipline acquaints with the 

content of psychotherapeutic work and psychocorrectional practice at different stages of ontogenesis. 

Much attention is paid to the methods of psychotherapeutic influence in preschool age. The program 

includes the study of the peculiarities of fairy tale therapy, art therapy, music therapy, nature therapy. 

Key words:   psychotherapy, psychocorrection, methods of psychotherapy, directions of 

psychotherapy, methods of psychocorrection, techniques of psychotherapy, techniques of 

psychocorrection, hypnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

01 

Освіта / Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність 

012 «Дошкільна  освіта» 

Освітня програма 

Дошкільна освіта  

 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

 

Ступінь  

бакалавра 

 

10 

  

Практичні, семінарські 

30 

  

Самостійна робота 

80 

  

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні 

заняття, 80 год. – самостійна робота (33%~67%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

01 

Освіта / Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність 

012 «Дошкільна  освіта» 

Освітня програма 

Дошкільна освіта  

 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

 

Ступінь  

бакалавра 

 

6 

  

Практичні, семінарські 

8 

  

Самостійна робота 

106 

  

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Вид контролю:  

 залік 

 

 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 120 год.: 14 год. – аудиторні 

заняття, 106 год. – самостійна робота (11,66%~88,34%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 

Мета курсу: формування у студентів загальних уявлень про психотерапевтичну та 

психокорекційну роботу, оволодіння студентами найважливішими теоретичними проблемами 

з психотерапії та психокорекції; ознайомити студентів з основними напрямками психотерапії, 

основними представниками цих напрямків. 

Завдання курсу полягають у: 

- вивченні основних етапів становлення психотерапії та психокорекції як галузі 

психологічної науки про допомогу людині; 

- ознайомленні з теоріями, що розкривають особливості напрямків психотерапевтичного 

процесу; 

- ознайомленні з новими підходами у психотерапії  та психокорекції; 

- оволодінні всіма психологічними категоріями, поняттями, включеними в програму 

курсу; 

- оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів навчання, 

які спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення 

психологічного складу; 

- формуванні у студентів вміння творчо використовувати психологічні знання у 

практичній діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: загальна психологія, вікова психологія, 

дитяча психологія, педагогіка, практична психологія. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Очікувані результати навчання (програмні результати навчання):  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби дошкільної освіти.  

ПР-03.  Вміти демонструвати сучасні уявлення про зміст навчальної компетенції та її 

гностичного, виховного, розвивального, планувального, організаційного, контролюючого та 

діагностичного компонентів; 

ПР – 04. Застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, навчально -

виховних і науково - методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуально -

типологічних, соціально - психологічних особливостей дитячих колективів і конкретних 

педагогічних ситуацій, вивчати, аналізувати та впроваджувати передовий педагогічний досвід 

в практику роботи дошкільних навчальних закладів. 

ПР – 5. Будувати цілісний освітній процес з  використанням новітніх освітніх 

технологій, програмного забезпечення й сучасних технічних засобів навчання, мати навички 

створювати блоги, флеш - анімації, презентації, буклети. 

ПР -7. Уміння використовувати положення і категорії філософської науки для оцінки й 

аналізу різноманітних фактів та явищ, застосовувати загально-філософські методи для 

розробки теоретико-методологічних засад наукового дослідження в галузі дошкільної освіти. 

ПР - 8. Знання особливостей організації освітнього процесу з урахуванням вікових і 

індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими 

потребами прогнозування його ефективності. 

ПР - 10. Діагностувати рівень особистісного розвитку дошкільників, встановлювати 

зв’язки між педагогічними впливами та результатами розвитку дітей. 

ПР - 12. Здійснювати самоорганізацію, самостійне та автономне навчання упродовж 

життя. 

ПР-13. Використовувати вміння і навички для збереження та зміцнення психологічного, 

фізичного, соціального здоров’я дітей та власного. 

ПР - 19.  Підсумовувати та в узагальненому вигляді, вербально ілюструвати отримані 

психолого-педагогічні і методичні знання про освіту, дошкільну освіту й на основі їх творчого 

переосмислення експлікувати. 

 



1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметними:  

 ЗК-1 здатність розуміти найважливіші поняття і принципи філософії й вміти їх 

аргументувати з метою виявлення причин та наслідків у професійній діяльності 

ЗК-3 здатність розкривати загальні механізми розвитку людини для творчої діяльності 

у вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах 

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах, 

інтерпретувати таблиці, схеми здатність застосовувати мову, символіку й тексти у 

різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, розвитку знань та власних 

можливостей 

ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення необхідного 

результату комунікації; завершувати комунікацію і контролювати посткомунікативні ефекти  

ЗК-8 здатність вирішувати суспільні, індивідуальні й професійні проблеми на основі 

науково філософського світогляду й з орієнтацією на особистісний зміст 

ЗК -13 здатність виявляти на рівні понятійного мислення. проблеми людини. для 

розуміння позиції людини іншого світогляду 

ЗК -14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень. 

ІІ. Фахові:  

ФК13. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку первинних уявлень 

про соціальне довкілля та її місце в соціумі, розвитку самосвідомості дітей, виховання у них 

суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки як умови попередження і 

подолання поведінкових відхилень у дошкільників. 

ФК15 Здатність створювати і підтримувати психологічно безпечне і сприятливе освітнє 

середовище закладу освіти, що сприяє навчанню дітей раннього і дошкільного віку незалежно 

від їхнього соціально-культурного та економічного контексту. 

ФК-19 Здатність до забезпечення цілісного психічного розвитку дошкільників, що 

включає зрілість емоційних, когнітивних, вольових процесів, що дозволяє дітям проявити 

власну індивідуальність в різних видах діяльності на якісно новому рівні, усвідомлювати 

самоцінність і унікальність дошкільного періоду дитинства, значення ампліфікації розвитку 

дітей в освіті. Дотримуватися у професійній діяльності міжнародних і вітчизняних актів про 

права дитини; здійснювати і забезпечувати охорону здоров’я кожної дитини у навчально-

виховному процесі; застосовувати сучасні методи діагностики розвитку дітей, оцінювати їхні 

особисті досягнення, здійснювати психолого-педагогічний супровід процесів навчання, 

розвитку, виховання і соціалізації; розробляти індивідуальну програму виховання і розвитку 

дитини. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  

Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. Психотерапія як галузь 

психологічних знань і специфічна практика. Історія виникнення та розвитку психотерапії. 

Релігійні витоки психотерапії. Історія розвитку  вітчизняної психотерапії. Формування 

наукової психотерапії. 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. Групова 

психотерапія. 

Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. Зміст групової психотерапії. 

Етапи проведення групової психотерапії. Умови проведення групової психотерапії. Види груп 

у психотерапевтичному провесі. Психодрама як метод психотерапії. Техніки у груповій 

психотерапії. 



Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії . 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  Гуманістичний напрям 

психотерапії.  

Класичний психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда.  Характеристика основних технік 

психоаналізу. Аналітична психотерапія Карла Юнга. Індивідуальна психотерапія Альфреда 

Адлера. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія. Процес та завдання гуманістичної 

психотерапії. Гештальттерапія. Когнітивний напрям психотерапії: раціонально-емотивна 

терапія А.Елліса, когнітивна терапія А.Бека, реалістична терапія У.Глассера. 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії  

Тема 4. Нові підходи у психотерапії.  Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 
Постмодерністські ідеї в психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії.  

Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування.  Інструменти НЛП (рефреймінг, 

якоріння і т.д.). НЛП та вирішення проблем та досягнення цілей. НЛП та ефективне навчання. 

НЛП та управління людьми. Використання нейролінгвістичного програмування в житті. 

Критичний аналіз транс персональної психотерапії С. Грофа.  Холотропне дихання. Аверсивна 

терапія О. Довженко.  Застосування методів мультимодальної поведінкової терапії. Історія 

розвитку гіпнозу ( Джеймс Брейд, Фредрік Бйорнстром, Ж.М.Шарко, Гіполіт Бернгайм, 

Зигмунд Фрейд, Отто Георг Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон Мезмер). 

Гіпноаналіз. Техніки гіпноаналізу. (вільна асоціація, індукція снів, автоматичне писання, 

гіпнотичне рисування, театральна терапія, регресія, читання кристалу або дзеркала). 

Автогіпноз. Використання автогіпнозу з метою самодопомоги. Техніка поглиблення 

гіпнотичного трансу. 

Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5. Поняття психокорекції, її мета та завдання. Корекція пізнавальної 

діяльності, особистісних проблем та поведінки у дитячому віці.  

Способи і прийоми психологічної корекції. Форми психокорекційної роботи. Етапи 

психокорекційної роботи. Принципи організації психокорекційної  роботи. Теоретико-

методологічні засади групової психокорекції. Індивідуальна психотерапія. Корекція розвитку 

дітей  дошкільного віку із вираженими ускладненнями (окремі випадки): сором’язливість, 

брехливість, крадіжки, діти-ізгої, дитина-шульга, гіперактивна дитина, агресивна поведінка. 

Психокорекційні вправи на розвиток особистості. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-

рухової координації. Розвиток творчих здібностей у дітей. Корекція особистісних проблем і 

поведінки. Розвиток рис характеру Розвиток емоційно-вольової сфери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

14 2 2 - - 10 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

16 2 4 - - 10 

КРЕДИТ 1  30 4 6 - - 20 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 2  30 2 8 - - 20 

Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 3  
30 2 8 - - 20 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 8 - - 20 

КРЕДИТ 4  30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

10 

 

30 

 

- 

 

- 

 

80 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Загальні засади психотерапії. 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як 

складової практичної психології.  

17 1 1 - - 15 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних 

моделей психотерапії. Групова психотерапія.  

13 1 1 - - 11 

КРЕДИТ 1  30 2 2 - - 26 

Кредит 2. Характеристика основних напрямів психотерапії 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії.  

Гуманістичний напрям психотерапії. 

30 1 2 - - 27 

КРЕДИТ 2  30 1 2 - - 27 



Кредит 3. Нові підходи у психотерапії 

Тема  4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у 

психотерапії. Теорії гіпнозу. 

30 1 2 - - 27 

КРЕДИТ 3  
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Загальні засади теорії і практики психокорекції 

Тема 5.  Поняття психокорекції., її мета та 

завдання. Корекція розвитку дітей дошкільного  

віку з вираженими ускладненнями 

30 2 2 - - 26 

КРЕДИТ 4  30 2 2 - - 26 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
 

120 

 

6 

 

8 

 

- 

 

- 

 

106 

 

5. Теми лекційних занять 
Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  
2 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія.  
2 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний напрям 

психотерапії. 
2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції, її мета та завдання.  2 

 Разом: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології.  
1 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія.  
1 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний напрям 

психотерапії. 
1 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання.  2 

 Разом: 6 



6. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 Тема 1.  Історія розвитку психотерапії. 2 

2 Тема  2. Групова психотерапія. 2 

3 Тема 3. Методи психотерапії. 2 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії  

4 
Тема  4.   Практичне застосування психодинамічних технік 

психотерапії. 
2 

5 
Тема  5. Поняття про «тріаду Роджерса». Роль психолога у процесі 

гуманістичної психотерапії. 
2 

6 
Тема 6. Гештальттерапія Ф.Перлза та гештальттерапія і їх 

взаємозв’язок.  
2 

7 Тема   7.   Основні напрями гештальттерапії. 2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

8 
Тема   8.   Загальний обзор нейролінгвістичного   програмування 

 
2 

9 

Тема 9.  Гіпноз у психотерапії. Історія розвитку гіпнозу ( Джеймс 

Брейд, Фредрік Бйорнстром, Ж.М.Шарко, Гіполіт Бернгайм, Зигмунд 

Фрейд, Отто Георг Веттерштранд, Август Форель, Франц Антон 

Мезмер) 

2 

10 Тема 10. Дитяча психотерапія.  2 

11 Тема 11. Принципи дитячої психотерапії. 2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

12 

Тема 12.  Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики. 

Загальні засади теорії і практики психокорекції. Теоретичні основи і 

передумови психокорекційної практики. 

2 

13 Тема  13.  Принципи і методи психокорекційної роботи 2 

14 
Тема 14.   Психокорекція пізнавальної діяльності дітей дошкільного 

віку. Психокорекційні вправи  для дітей  дошкільного  віку. 
2 

15 Тема  15.  Психокорекція розумового розвитку дітей дошкільного віку. 2 

 Разом: 30 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 
Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової 

практичної психології.  
1 

2 
Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей 

психотерапії. Групова психотерапія.  
1 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

3 
Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Гуманістичний 

напрям психотерапії. 
2 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

4 
Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Гіпноз у психотерапії. Теорії 

гіпнозу. 
2 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

5 Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання.  2 

 Разом: 8 



7.Самостійна робота 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. 

Самостійна робота  № 1.  

Повідомлення на тему: «Виникнення і розвиток психотерапії як галузі 

психологічної науки». 

Словник. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

2 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Класичний 

психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда.  Характеристика основних технік 

психоаналізу. Аналітична психотерапія Карла Юнга. Індивідуальна 

психотерапія Альфреда Адлера. Біхевіоральна  (поведінкова) 

психотерапія. 

Самостійна робота № 2. 

Презентація на тему «Напрями  психотерапії» 

 

20 

 

 

 

 

 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

3 

Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в 

психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Самостійна робота № 3. 

1.   Тестування. Розробка тестів.  

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Я-концепції 

особистості» 

20 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

4 

Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання. Способи і 

прийоми психологічної корекції.  Форми психокорекційної роботи.  

Етапи психокорекційної роботи. Принципи організації 

психокорекційної  роботи. Теоретико-методологічні засади групової 

психокорекції. Індивідуальна психотерапія. 

Самостійна робота № 4. Індивідуальне завдання. Розробка 

корекційно-розвивальної програми для дітей  дошкільного  віку. 

20 

 Разом: 80 

 

Денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади психотерапії.  

1 

Тема 1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. Поняття психотерапії, її специфіка, мета та завдання. 

Тема 2. Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії. 

Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи. 

Самостійна робота  № 1.  

Повідомлення на тему: «Виникнення і розвиток психотерапії як галузі 

 

 

 

 

 

 



психологічної науки». 

Словник. 

26 

 

 

 Кредит  2. Характеристика основних напрямів психотерапії   

2 

Тема 3. Психодинамічний напрям у психотерапії. Класичний 

психоаналіз. Психоаналіз З.Фройда.  Характеристика основних технік 

психоаналізу. Аналітична психотерапія Карла Юнга. Індивідуальна 

психотерапія Альфреда Адлера. Біхевіоральна  (поведінкова) 

психотерапія. 

Самостійна робота № 2. 

Презентація на тему «Напрями  психотерапії» 

 

27 

 

 

 

 

 

 Кредит  3. Нові підходи у психотерапії  

3 

Тема 4. Нові підходи у психотерапії. Постмодерністські ідеї в 

психотерапії. Емпіричні підходи в сучасній психотерапії. 

Гіпноз у психотерапії. Теорії гіпнозу. 

Самостійна робота № 3. 

1.   Тестування. Розробка тестів.  

2. Творче есе на тему «Гармонійний розвиток Я-концепції 

особистості» 

27 

 Кредит  4.  Загальні засади теорії і практики психокорекції  

4 

Тема 5. Поняття психокорекції., її мета та завдання. Способи і 

прийоми психологічної корекції.  Форми психокорекційної роботи.  

Етапи психокорекційної роботи. Принципи організації 

психокорекційної  роботи. Теоретико-методологічні засади групової 

психокорекції. Індивідуальна психотерапія. 

Самостійна робота № 4. Індивідуальне завдання. Розробка 

корекційно-розвивальної програми для дітей  дошкільного  віку. 

26 

 Разом: 106 

 

8.Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 



Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з дисципліни; 

вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють вміннями й 

навичками з організації психотерапевтичного  дослідження; здатні до розв’язання теоретико-

практичних завдань;  володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні 

особливостей психологічної корекції  особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та 

демонструють самостійність і оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти 

провідні положення наукових праць з педагогіки; чітко формулюють власну думку та 

переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;  виявляють високий рівень мовленнєвої 

культури;  припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації психотерапії та психологічної корекції;  здатні до 

розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних 

думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  виявляють 

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації дослідження та психологічної корекції;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості суттєвих 

помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. Оцінювання  4 

кредитів = 400 балів 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 
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9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної роботи (есе, творчі завдання, термінологічний 

словник),  контрольні роботи, поточне опитування, тестування, перевірка лекційних зошитів,  

перевірка зошитів з практичних робіт. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських та 

індивідуальних занять; має на меті перевірку рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи. Види поточного контролю: усне та письмове опитування, тестування, 

самоконтроль, складання схем, таблиць, опорних конспектів, дидактичних тестів. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання студента. 

Види підсумкового контролю: модульна контрольна робота, іспит. 

Контрольна робота - вид підсумковою контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння 

студентом навчального матеріалу за модулем. Передбачає оцінювання знань студентів за 

трьома рівнями: тестовим, понятійним та продуктивним. 

Залік - вид підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом 

навчального матеріалу на підставі виконання ним певних типів робіт на практичних, 

семінарських та індивідуальних заняттях, модульних контрольних робіт та індивідуального 

навчально-дослідного завдання. 

10. Методи навчання 

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної бесіди, 

бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, метод 

забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в 

процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. Острог Київ: Вид-во «Острозька 

академія», вид-во «Кондор», 2014. 530 с. 

2. Каліна Н.Ф. Психотерапії. К.: Академвидав, 2018. 288 с.  

3. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера, ЛТД, 

2016. 416 с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2015. 320с.  

5. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. К.: Либідь, 2017.  

632 с. 

6. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. 

Трофімова. К.: Либідь, 2016. 560 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2014. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. - 

Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2014. 487 с. 



4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. 2-е вид., перероблене та 

доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2014. 272 с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2013.  448 с. 

6. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: 

Либідь, 2015.  536 с. 

12. Інформаційні ресурси 

 
1. medbib.in.ua/psihoterapiya.html 

2. pidruchniki.com/.../zagalna_harakteristika_psihoterapiyi_skladovoyi_praktichnoyi 

3. grinvald.com/stati/chto-takoe-psihoterapiya.html 

4. psychologis.com.ua 

5. https://gestaltclub.com 

6. positum.org.ua/bazovij-kurs 

 

https://gestaltclub.com/

