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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни 

«Психологічний спецпрактикум по спескурсах» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів зі спеціальності 053 

– «Психологія». 

Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широкого 

використання результатів досліджень психологічної науки. Необхідною 

умовою цього є цілеспрямована підготовка молодих спеціалістів 

психологів до практичної діяльності. Мета курсу “Психологічний 

спецпрактикум по спецкурсам” — ознайомити студентів з технологією 

психологічного консультуванння, з різними напрямками психотерапії, 

новими психотехніками, сформувати у них уміння та навички практичного 

використання сучасних методів загальної психології, встановлення 

психологічного діагнозу та визначення проблем, які ускладнюють 

розвиток особистості. Вивчення дисципліни “Психологічний 

спецпрактикум по спецкурсам” сприятиме практичній підготовці 

психологів з надання ними психологічної допомоги окремим людям, 

організаціям, установам у вирішенні різноманітних проблем 

життєдіяльності у складних економічних та соціально-психологічних 

умовах, що склалися в Україні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійна 

діяльність  консультанта/психотерапевта. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Клінічна психологія», «Соціальна 

психологія», «психотерапія», «основи психологічного 

консультування» 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічний 

спецпрактикум по спецкурсам» є ознайомлення здобувачів вищої 



  

освіти з основними сучасними напрямками психотерапії: основними 

поняттями, особливостями консультативного та психотерпевтичного 

процесу і психотехнік, різними методами психотерапії, особливостями 

етапів психотерапії, елементами практичної роботи.  

 

1.2.Основне завдання вивчення дисципліни «Психологічний 

спецпрактикум по спецкурсам» полягає в ознайомленні здобувачів 

вищої освіти з технологією психологічного консультування, різними 

напрямками психотерапії, новими психотехніками. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

вищої освіти повинні: 

знати : 

 поняття про  психологічне консультування; психотерапію;  

 консультативний процес;  

 комунікативні техніки у консультативній допомозі;  

 принципи сімейного консультування;  

 особливості психологічного консультування, які пов’язані 

з комунікативними проблемами особистості; 

консультування різних типів клієнтів 

 методи психотерапії;  

 загальні положення концепцій основних сучасних 

напрямків психотерапії: теоретичні положення, поняття і 

елементи психотехнік;  

 

вміти: 

 вести спостереження за клієнтом,  проводити вербальну 

та невербальну психодіагностику, психологічне інтерв`ю, 

психотерапевтичну бесіду; 



  

 встановлювати короткотермінові та відтерміновані цілі 

психокорекції;  етапи планування та організації психотерапевтичного 

середовища; 

 застосовувати елементи індивідуальної та групової 

психотерапії при проведенні психологічного консультування, 

психологічної корекції та тренінгів. 

 

Рівень сформованості вмінь та знань 

Шифр 

умінь та 

змістових 

модулів 

 

Зміст умінь, що забезпечується 

 Працювати з науковою літературою (реферування, 

анотування) 

 Складати опорні конспекти, схеми, термінологічні 

словники 

 Вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові 

знання, так і власну позицію 

 Складання тестів з тем курсу 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою 

(для екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів 

з дисципліни, яка завершується заліком/екзаменом, становить за 

поточну успішність 60 балів, на заліку/екзамені – 40 балів; 



  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/4 

кредити ECTS для денної форми навчання. 

 

 

 

 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка/оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 

В 81-89 

4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психологічне консультування 

 

  Тема 1.  Моделювання ситуацій психологічного консультування 

 

 Техніка зустрічі клієнта. Етапи психологічної консультації. 

Формулювання запиту клієнта. Психологічний діагноз ситуації. Надання 

рекомендацій клієнту. 

 

Тема 2. Оцінка креативності та творчих здібностей особистості 

та способи їх розвитку у професійній діяльності 

 

Основні концепції дослідження креативності. Загальна 

характеристика досліджень. Концепція креативності як універсальної 

пізнавальної творчої здібності. Креативність з позиції своєрідності 

особливостей креатинів. Методики діагностики творчих здібностей. 

 

Тема 3. Психологічне консультування, пов’язане з 

комунікативними проблемами особистості клієнта 

 

 Соціально-перцептивне психологічне консультування. Особисте 

спілкування людей. Психологічне підкріплення у системі міжособистих 

відносин. Об’єктивні та суб’єктивні причини невміння людини привернути 

до себе увагу людей. Епатажні засоби залучення до себе уваги. 

Гіпертимність. Істеричність. Комплементарна поведінка. Аутотренінг 

Рольова взаємодія людей у спілкуванні. Соціально-психологічна теорія 

ролей.  

 

 Тема 4. Консультування різних типів клієнтів 



  

 

 Консультувння при переживанні провини. Особливості переживання 

клієнтів, що плачуть. Консультування істеричних осоюистостей. 

Консультування обсесивних особистостей. Консультування при 

алкоголізмі. Консультування клієнтів з психосоматичними розладами. 

Консультування при переживанні  втрати. Особливості бесіди з 

вмираючою людиною. Консультування при сексуальних проблемах. 

  

Тема 5. Сімейне консультування 

 

 Психологічна адаптація до сімейного життя.  Несумісність 

характерів подружжя. Система внутрішньосімейних проблем. Головні і 

другорядні проблеми в сімейному житті. Уміння слухати. 

Опонент..Компроміс. Рівень інтелектуального розвитку. Риси характеру  

релевантні до спілкування. Міжособистісні проблеми. Двосторонні сімейні 

конфлікти.Патріархальний внутрішньо-сімейний конфлікт. Ревні сімейні 

стосунки. Конфлікт-розбіжність  батьків в оцінці  поведінки дітей у власній 

родині. Каталізатор внутрішньосімейного конфлікту. Конфлікт типу 

«свекруха-невістка». Конфлікт типу « теща-зять». Міжсімейні конфлікти 

родичів. 

  

Змістовний модуль 2. Психотерапія 

 

 Тема 6. Раціональна та особистісно-орієнтована психотерапія 

 

 Психологічна сутність раціональної психотерапії (Дюба). Методики: 

переконання, підбадьорення, відволікання ( Панков.Д.В.). Показання до 

застосування. Особистісно-орієнтовна (реконструктивна) психотерапія: 

цілі та завдання. Індивідуальна психогенетична психотерапія  

(В.Н.Мясищев) - етапи дослідження та перебудови (зміна системи відносин 



  

особистості). Завдання  індивідуальної психотерапії в інтелектуальній, 

емоційній та поведінкових сферах. Методика індивідуальної піскотерапії. 

Процес реконструкції особистості й захисні механізми. Опір у процесі 

терапії. Послідовність проведення особистісно-орієнтованої психотерапії. 

  

Тема 7. Психоаналіз та недирективна психотерапія. 

 

 Структура особистості за З.Фрейдом, психологічна сутність 

психоаналізу. Основне завдання психоаналізу - відтворення несвідомого зі 

свідомим ЕГО. Техніка психоаналізу:продукування матеріалу, аналіз 

матеріалу пацієнтів. Терапевтичні процедури - аналіз опору, переносу, 

помилкових дій, сновидінь. 

 

 Тема 8. Нейролінгвіністичне програмування (НЛП) 

 

 НЛП і теорії особистості в психотерапії. Картина сприйняття світу й 

локалізації проблеми пацієнта. Індивідуальні, соціальні та неврологічні 

фільтри людського мислення (відділення, спотвореня, узагальнення). 

Особливості функціонування домінантної півкулі головногг мозоку 

людини. Вплив історії життя людини (досвіду) на її поведінку. Поняття про 

негативні і позитивні словесні ключі. Вербальні та невербальні якоря. 

Рефреймінг. 

 

 Тема 9. Тілесно-орієнтована психотерапія 

  

Поняття про біоенергетику, м’язові  панцирі. Зовні тілесні прояви 

психологічного захисту, соціальні маски, поняття особистості в термінах 

тіла, характеру. Тілесний оргазм, техніка пози стресу й контроль напруги. 

Підйом рівня енергії. Прийоми звільнення від напруги, негативних емоцій. 

Техніка тілесно-орієнтованої психотерапії (м’язові пояси). 



  

  

Тема 10. Поведінкова психотерапія 

 

 Принцип навчання на основі класичного обумовлення ( І.П.Павлов) 

на інструментальному обумовленні (Трондайк). Дискримінаційне научіння. 

Мета поведінкової психотерапії. Технічні процедури: систематична 

десенсінтезація, згасання, парадоксальна інтенція, моделювання, тренінг 

впевненої поведінки, позитивне підкріплення, аверзивна теорія, покарання. 

Процедура самоконтролю. Когнітивне деструктурування. Показання до 

застосування поведінкової психотерапії. Тактика поведінкової 

психотерапії. 

  

Тема 11. Позитивна психотерапія 

 

 Сутність позитивної психотерапії. Позитивний підхід до пацієнта і 

проблеми, зміст  конфлікту. Самодопомога. Аналіз конфлікту. Основні 

етапи позитивної психотерапії: дистанціювання від конфлікту, 

опрацювання конфлікту, ситуативне схвалення, вербалізація, розширення 

життєвих цілей. 

 

 Тема 12. Казкотерапія 

 

 Терапевтична сутність психотерапії. Форми казкотерапії. Етапи 

розвитку особистості та образного уявлення дитини в казці. Форми роботи 

з казкою. Практичні прийоми з казкою. 

 

 

 

 

 



  

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1.  Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное 

психологическое консультиро-вание. - М., 2000. 

2.  Антология современного психоанализа. - М., 2000. 

3.  Базисное руководство по психотерапии / Под ред. Хайгл-

Эверса. - СПб., 2001. 

4.  Бауэр  М. и   др.   Психиатрия    психосоматика,   

психотерапия.   -   М.: АЛЕТЕЙА, 1999. 

5.  Браун Дэннис, Джонатан Педдер. Введение в 

психотерапию. Принципы и практика психодинамики - М.: 

Класс, 1998. 

6.  Вайсе Дж. Как работает психотерапия. - М., 1999. 

7.  Винникотт Дональд Вудс. Маленькие дети и их матери. - 

М.: Класс, 1998. 

8.  Гринсон. Техника и практика психоанализа. - М.: Класс, 

1998. 

9.  Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. - М.: 

Медицина, 1994. 

10. Карвасарский Б Д Психотерапия. - М.: Медицина, 1985. 

11.  Кейсмент. Обучаясь у пациента. - Воронеж: НПО “МОДЭК”, 

1995. 

12.  Кратохвил С.  Психотерапия семейно-сексуальных 

дисгармоний. - М., 1991. 

13.  Куттер П. Современный психоанализ. - СПб.: БСК, 1997. 

14. Леви Д А. Семейная психотерапия. История, теория, практика. 

- СПб., 1993. 



  

15. Лейту Г. Психодрама: теория и практика. Классическая 

психодрама Я. Л. Морено. - М., 1994. 

16.  Лобзин В. С, Решетников М. М Аутогенная тренировка. - Л.: 

Медицина, 1986. 

17. Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика. - М.: Класс, 

1998. 

18. Макс Люшер. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. 

- М., 1996. 

19. Маховер. Рисунок человека. - М., 1999. 

20. Морозов Г. В Руководство по психиатрии. - М.: Медицина, 

1988. - Т. 2. 

21. Мышляев С. Ю Гипноз: Руководство для врачей. - М.: 

Медицинская книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1999. 

Додаткова 

22. Перлз Ф Гештальттерапия. - М, 1999. 

23. Пріц А. Психотерапія - нова наука про людину. - Львів: 

ІНВП “Електрон”, 1998. 

24. Роберт Джонсон. Сновидения и фантазии. Анализ и 

использование. -СПб   1998. 

25. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. 

- М., 1994. 

26. Сергей Горин. А вы пробовали гипноз? - М., 1985. 

27. Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - К.: Здоровья, 1977. 

28. Стюарт Вильям. Работа с образами и символами в 

психологическом кон-сультировании. - М., 1999. - 290 с. 

29. Тарасов Е. Популярная психотерапия. - М.: Гранд, 1997. 

30. Томэ, Кехеле. Современный психоанализ. - М.: Класс, 1999. 

31. Фаррелли Ф., Брандсма Д Провокационная терапия. - М., 

1999. 



  

32. Филатов А. Т. Аутогенная тренировка. - К., 1979. 

33. Франц М. Л Психология сказки. - СПб., 1998. 

34. Фройд З. Толкование сновидений: Пер. с нем. - К.: Здоровья, 

1991. 

35. Ханскарл Лейнер. Кататимное переживание образов. - М, 

1999. 

36. Шарп Дарэл. Психологические типы. Юнговская 

типологическая модель. - СПб : БСК, 1996. 

37. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. - 

Л., 1990. -192 с. 

38. Энциклопедия глубинной психологии. - М.: МGM-Interna, 

1998. - Т. 1. 

39. Юнг и др. Человек и его символы. - СПб.: Гравис, 1996. 

40. Ялом Ирвин Д Экзистенциальная психотерапия. - М.: Класс, 

1999. 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль (вправи, тести), модульний контроль 

 

 

 


