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ВСТУП 

 

 Професійна діяльність майбутніх фахівців у сфері психологічної 

допомоги передбачає сприяння людям у розв’язанні широкого кола 

психологічних проблем. Для становлення відповідних фахових навичок і умінь 

студентів-психологів, формування їхньої професійної ідентичності має велике 

значення оволодіння основами психотерапевтичних знань під час вивчення 

навчального курсу «Основи психотерапії».  

 Мета навчального курсу «Основи психотерапії» – підвищити рівень 

теоретичних знань та практичних навичок студентів у сфері психологічної 

допомоги. 

  Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи 

психотерапії» є: ознайомити зі специфікою, можливостями та стандартами 

психотерапевтичної діяльності, надати знання з теорії та практики сучасних 

психотерапевтичних шкіл, сформувати уміння застосовувати окремі методи та 

методики психотерапії у наданні соціально-психологічної допомоги 

особистості. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти 

повинні знати: особливості психотерапії як виду психологічної допомоги; 

загальні принципи і механізми психотерапії; теоретичні та методичні засади 

сучасних напрямів психотерапії; вміти: орієнтуватись у сучасних формах та 

методах психотерапевтичної допомоги, застосовувати окремі вправи і методики 

у власній професійній діяльності.  

 Кількість годин, відведених навчальним планом, становить 120, із них: 

лекції – 28, семінарські заняття – 16, практичні – 10, модульний контроль – 5, 

самостійна робота – 66 год. Завершується вивчення навчального курсу іспитом. 
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ВСТУП ДО ПСИХОТЕРАПІЇ.  ПСИХОДИНАМІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ 

1 Психотерапія як професійна 

діяльність 

2  2 10 

2 Класичний психоаналіз: теорія й практика 4  2 8 

3 Індивідуальна психологія Альфреда 

Адлера 

4  2 8 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ІНШІ МОДЕЛІ ПСИХОТЕРАПІЇ. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ 

4 Когнітивно-поведінкова 

психотерапії: теорія й практика 

4 2 2 8 

5 Клієнт-центрована психотерапія 

К. Роджерса 

4 2 2 8 

6 Гештальт-терапія 4 2 2 8 

7 Транзактний аналіз 4 2 2 8 

8 Групова  психотерапія 2 2 2 8 

  

Усього 

28 10 16 66 

120 
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2 ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ВСТУП ДО ПСИХОТЕРАПІЇ.  ПСИХОДИНАМІЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ 

 

Тема 1 Семінар 1  Психотерапія як професійна діяльність (2 год.) 

 Мета: ознайомити студентів із загальними характеристиками, 

завданнями, специфікою, принципами, методами та моделями організації 

психотерапевтичного процессу як різновидом практичної роботи психолога.  

План: 

1. Загальна характеристика психотерапії як складової практичної 

психології. 

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

3. Основні методи психотерапії. 

4. Загальні принципи та підходи до психотерапевтичної практики. 

5. Основні моделі психотерапевтичної допомоги.  

Короткі теоретичні відомості 

 Термін «психотерапія» було введено 1872 р. Д. Тьюком у книзі 

«Ілюстрації впливу розуму на тіло» й став широко популярним із кінця ХIX ст. 

 Суть поняття психотерапії характеризується наявністю моделей: 

медичної й психологічної. 

 Психотерапія в розрізі психологічної моделі – це зцілення душею, ціль 

якої полягає не у видужанні від психічних розладів, а допомога в процесі 

становлення свідомості й особистості, за якої психотерапевт є супутником 

хворого, його другом і наставником. 

 Психотерапія в сучасному тлумаченні – це діяльність, що здійснюється 

психологом, який пройшов спеціальну підготовку, засновану на теоретичних, 

емпіричних і практичних знаннях. Робота психотерапевта має широкий 
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діапазон: від простого зняття симптому до глибокої й довготривалої роботи над 

особистістю. 

 Види психотерапії розрізняються позиціями терапевта й клієнта в процесі 

взаємодії. 

 Декларація з психотерапії прийнята Європейською асоціацією 

психотерапії в Страсбурзі від 21 жовтня 1990 р. 

 Етичні принципи психотерапевта закріплюють права, відповідальність, 

тип відносин учасників психотерапевтичного процесу. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи: 

1. Поняття психотерапія, психологічне консультування, психокорекція. 

2. Записати свої очікування від курсу та психотерапії взагалі. 

3. Зобразити схематично взаємозв’язок між психологічним 

консультуванням і психотерапією. 

4. Етичні засади діяльності психотерапевта в Україні та за кордоном. 

5. Надати визначення типових скарг клієнтів у психотерапії. Як 

встановлювати контакт у відповідному випадку. 

6. Скласти модель програми, спрямованої на профілактику емоційного 

вигорання психотерапевта. 

 Література: [7, 31]. 

  

 Контрольні запитання. 

1. Охарактеризувати поняття - психологічна підтримка, емпатичність, 

конгруентність, щирість, довіра, власний досвід, кваліфікованість. 

2. Особистість психотерапевта. Вимоги до психотерапевта. 

3. Категорія клієнтів, що отримують психотерапевтичну допомогу. 

4. Проблеми, що виникають у психотерапевтів під час терапії. 

5. Архаїчні практики психотерапії та релігійні практики психотерапії. 

Місце психотерапії в сучасному світі. 

 Література: [1–3, 5, 6, 9, 10, 11, 27, 36]. 
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 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми. 

1. Записати висловлювання відомих філософів, які відповідають етичним 

принципам психотерапії. 

2. Надати власний метафоричний опис основним поняттям практичної 

психології: психотерапія, психотерапевт. 

3. Підготувати цитати або передати зміст висловлювань відомих 

психотерапевтів про психотерапію. 

4. Знайдіть у допоміжній літературі та проаналізуйте метафори, що 

можуть бути використані для психотерапії конкретної психологічної проблеми 

або під час психотерапії в різному віці. 

5. Проаналізувати своє життя з огляду досвіду психологічної допомоги 

від інших людей (не обов’язково фахівців) та вашої допомоги іншим людям. 

 Література: [9,18,27,28,30,34,48]. 

 

Тема 2  Семінар 2  Класичний психоаналіз: теорія і практика (2 год.) 

 Мета заняття: проаналізувати особливості та методи психодинамічної 

теорії. 

План: 

1. Історія виникнення психодинамічної психотерапії. 

2. Загальні положення психодинамічної психотерапії. 

3. Структура особистості по З. Фрейду. Походження і функції окремих 

структур особистості. 

4. Трансфер. Контрансфер. Опір. 

5. Методи психодіагностики в психодинамічній психотерапії. 

6. Груповий аналіз. 

Короткі теоретичні відомості 

Ід (Id) – первинна інстанція, з якої походять Его (Ego) і Супер-Его 

(Super-Еgo).  Вона є резервуаром енергії, її єдиним джерелом та охоплює 

вроджені елементи, інстинктивні потяги; функціонує відповідно до первинного 
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процесу; його зміст невпорядкований, не підпорядковується причинно-

наслідковим зв’язкам, тимчасовим залежностям. 

Его (Ego) здійснює контакт зі світом і живе за принципом реальності, 

воно вибирає спосіб активності: як задовольнити потреби чи відкласти їхнє 

задоволення. 

Супер-Его (Super-Еgo) через контроль і покарання вносить свій внесок у 

регуляцію людини. Ця підструктура являє собою традиційні норми суспільства, 

як їх розуміли батьки. Супер-Его формується в результаті ідентифікації з 

батьками на Едіповій стадії. 

Трансфер – це перенесення на психоаналітика почуттів, які пацієнт 

раніше відчував до інших людей, насамперед до батьків. 

Техніки психоаналізу: метод вільних асоціацій, аналіз трансферу, робота 

зі сновидіннями, аналіз помилкових дій. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи. 

1. Поняття й сутність психоаналізу. 

2. Основні прийоми і техніки психоаналізу. 

3. Аналіз  характеристик взаємодії складових психіки й формування 

патології. 

4. Метод вільних асоціацій. Метод сенсорної фрустрації. Регресія. 

Цензура. 

 Література: [12]. 

  Контрольні запитання до заняття. 

1. Природа і прояви несвідомого. 

2. Перенос і контрперенос у психотерапії. 

3. Позиція психотерапевта в психоаналізі. 

4. Механізми формування неврозу. 

5. Проаналізувати та навести приклади активної участі клієнта в 

психотерапевтичному процесі. 

 Література: [4, 12, 43–46]. 
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 Завдання для самостійної роботи.  Огляд літератури з теми. 

1. Розкрити теорію сексуальності, фази розвитку дитини, прояв фазної 

фіксації в дорослої людини, розгалуження психоаналітичної науки. 

2. Проаналізувати один із найвідоміших випадків психоаналізу з позицій 

сучасної психіатрії та клінічної психології. Які можуть бути стратегії 

психотерапії в рамках інших напрямів? 

3. Складіть та опишіть риси значущих для вас осіб. У чому вони 

співпадають з рисами ваших батьків? 

4. Ведення термінологічного словника. 

          Література: [4, 12, 34, 43–46]. 

 

Тема 3  Семінар 3  Індивідуальна психологія Альфреда Адлера (2 год.) 

 Мета заняття: проаналізувати особливості та методи індивідуальної 

психотерапії. 

План 

1. Суть індивідуальної психотерапії. 

2. Дослідження фіктивної мети і помилкових апперцептивних схем, 

аналіз ранґування кінцевої мети. 

3. Розвиток соціального інтересу. 

4. Генеза неврозу. 

Короткі теоретичні відомості 

Психотерапевтичний процес в руслі індивідуальної психології 

А. Адлера можна поділити на три основні лінії: виявлення травматичного 

досвіду, що є основним у розвитку неврозу; дослідження фіктивної мети і 

помилкових перцептивних схем, аналіз ранґування кінцевої мети; розвиток 

соціального інтересу. 

Головний засіб підтримки в індивідуальній психотерапії – це 

демонстрація прийняття. 

Процес соціального інтересу може бути спрямований на: а) субсоціальні 

об’єкти – неживі предмети, ситуації або види діяльності (наука, мистецтво і т. 
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д.); б) соціальні об’єкти містять все живе, а соціальний інтерес тут 

проявляється як здатність цінувати життя і приймати точку зору інших; в) 

супрасоціальні об’єкти – це як живі, так і неживі об’єкти, а соціальний інтерес 

тут означає повний вихід за межі самого себе і єдність зі всією повнотою світу. 

А. Адлер уважав надзвичайно важливою для подальшого функціонування 

особистості «сімейну органічну конституцію» – типові зразки сімейного 

реагування. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи: 

1. Основні напрями психотерапевтичної роботи в індивідуальній 

психотерапії.  

2. Порівняльний аналіз підходів індивідуальної психотерапії та 

психоаналізу у світоглядних установках, теоретичних підставах, цілях, описі 

факторів терапії, методах.  

3.   Генеза неврозу в індивідуальній психотерапії.  

4.  Основні чинники структурної динаміки особистості в індивідуальній 

психотерапії.  

5.   Суть поняття «чоловічий протест».  

6.   Види компенсації. Наведіть приклади на кожний із видів. 

 Література: [12]. 

 

 Контрольні запитання до заняття. 

1. Опишіть особливості психотерапевтичної ситуації, для якої адекватне 

використання техніки «натискання кнопки». 

2. Коротко проаналізуйте стилі життя за А. Адлером. 

3. Змоделюйте спробу дискредитації помилкової апперцептивної схеми 

«Мені не таланить». 

 Література: [4, 5, 7, 31]. 
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 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми. 

1. Засвоїти основні положення індивідуальної психотерапії А. Адлера. 

2. Пояснити такі твердження: прагнення до визнання, прагнення до 

влади, прагнення до любові, віддзеркалення, ідентифікація. 

3. Ведення термінологічного словника. 

4. Ознайомитися з методиками діагностики в індивідуальній психології. 

5. Проаналізувати методики корекції в індивідуальній психології. 

6. Підготуватись до роботи в парах: «У рольовій грі психотерапевт 

проводить інтерв’ю для прояснення кінцевої мети, помилкових апперцептивних 

схем, особливостей формування життєвого стилю клієнта».  

 Література: [4, 5, 7, 31]. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ІНШІ МОДЕЛІ ПСИХОТЕРАПІЇ. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ 

 

 Тема 4 Семінар 4  Когнітивно-поведінкова терапія: теорія і практика 

 Мета заняття: проаналізувати особливості та техніки когнітивно-

поведінкової терапії. 

План 

1. Коригувальна інформація. Зупинка думок. 

2. Тренінг асертивності. 

3.  Систематична десенсибілізація. 

4. Процедури з викликом значної тривоги: абреакція, занурення, 

парадоксальна інтенція. 

5. Методи оперантного обумовлення: позитивне підкріплення, негативне 

підкріплення, згасання. Аверсивна терапія. 

Короткі теоретичні відомості 

Когнітивна психотерапія передбачає чотири етапи терапевтичного 

впливу і спрямована на те, щоб допомогти клієнту усвідомити наведені  різні 

типи когнітивних перекручувань. 

Неадаптовані думки – це думки, які заважають упоратися з життєвими 

ситуаціями, які викликають внутрішню дисгармонію і хворобливі емоційні 

реакції. 

Автоматичні думки за А. Т. Беком виникають самі по собі, мимоволі та 

можуть бути несвідомими і, зазвичай, не усвідомлюються. 

Довільні висновки – людина робить певні висновки без опори на факти 

або ж усупереч їм. 

Вибіркове абстрагування – на підґрунті взятої із контексту деталі 

робиться висновок, який не узгоджується з основною інформацією. 
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Дихотомічне мислення – мислення в так званих чорно-білих категоріях: 

інші люди сприймаються або тільки як абсолютно добрі, або як абсолютно 

погані; ситуація оцінюється або як повний успіх, або як абсолютна поразка. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи. 

1. Основні положення когнітивної психотерапії.  

2. Яка мішень когнітивної психотерапії?  

3. Етапи когнітивної психотерапії.  

4. Що означає термін «неадаптивні думки» в когнітивній психотерапії?  

5. Межі застосування когнітивної психотерапії?  

6. Техніки когнітивної психотерапії.  

7. Суть психопатологічної моделі когнітивної терапії.  

8. Чинники, що свідчать про завершення когнітивної терапії.  

 Література: [7, 12]. 

 

 Контрольні запитання до заняття. 

1. Загальна характеристика поведінкового напряму в психотерапії. 

2. Психотерапевтичний процес у межах теорії соціального научіння. 

3. Основні положення концепції А. Бека. 

4. Психотехніки РЕТ Елліса. 

5. Положення реальнісної терапії У. Глассера. 

 Література: [ 5, 7, 12, 31]. 

 

 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми.  

1. Теорія когнітивної психотерапії А. Бека. Аберація мислення, поняття 

неадаптивних думок. 

2. Етапи когнітивної психотерапії: 1) ідентифікація і усвідомлення 

неадаптивних думок; 2) відокремлення; 3) зміна правил регуляції (перевірка 

істинності); 4) заміна неадаптивних думок на адаптивні. 
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3. Сутність психопатологічних розладів за А. Беком (депресія, тривожні 

розлади, фобії, суїцидальна поведінка). Показання до когнітивної психотерапії. 

4. Техніки когнітивної психотерапії А. Бека. 

 Література: [ 7, 12, 22, 23, 31, 46, 47]. 

 

Тема 4 Практичне заняття 1 Когнітивно-поведінкова терапія: теорія й 

практика 

 Мета: відпрацювання практичних навичок та умінь із питань. 

1. Розробити та апробувати програму аналізу трансакцій, які 

використовуються психологами в процесі виконання професійних дій. 

2. Скласти програму аналізу  власного  життєвого сценарію. 

3. Розробити психотерапевтичну програму для дітей молодшого 

шкільного віку з використанням технік когнітивної психотерапії. 

4. Поведінковий тренінг. Постановка цілей. Оцінювання проблем. 

 Література: [ 5, 7, 19, 20, 28, 31, 33, 41, 42, 46, 47]. 

 

Тема 5 Семінар 5  Клієнт- центрована психотерапія К. Роджерса (2 год.) 

 Мета заняття: проаналізувати особливості та методи клієнт-центрованої 

терапії.  

План 

1. Феноменологічний підхід як підгрунтя клієнт-центрованої терапії.  

2. Стадії терапевтичного процесу: заблокованість внутрішньої 

комунікації, самовираження, саморозкриття, конгруентність, особистісні зміни.  

3. Базові психотехніки: установлення конгруентності, вербалізація, 

відображення емоцій.  

4. Групова психотерапія. 

Короткі теоретичні відомості 

Клієнт-центрована психотерапія не зорієнтована ні на теорію, ні на 

проблему, а зорієнтована на клієнта: клієнт вільний у терапії робити й говорити 
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те, що він хоче, він рівноправний із психотерапевтом, він – ключова фігура у 

створенні психотерапевтичних змін. 

Установки психотерапевта, які є необхідними й достатніми умовами 

(що йдуть від терапевта) зміни клієнта: емпатійне розуміння клієнта; безумовне 

позитивне ставлення (повага) до клієнта; конгруентність психотерапевта. 

Емпатійне розуміння клієнта, яке адекватно описується метафорою – 

увійти в «шкіру клієнта» або ввійти в його «черевики». 

Конгруентність, або достовірність, означає необхідність правильного 

символізація психотерапевтом його власного досвіду. 

Техніки клієнт-центрованої психотерапії: рефлексивна техніка; техніка 

повторів; техніка рефлексивної відповіді; метафора та ін. 

Результатом розвитку особистості й максимально ефективної 

психотерапії є повноцінно функціонуюча особистість. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію роботи. 

1. Необхідні й достатні умови психотерапевтичної зміни клієнта.  

2. Умови клієнт-центрованого психотерапевтичного процесу.  

3. Який патогенез неврозу в концепції К. Роджерса? 

4. Які психотерапевтичні механізми актуалізуються в клієнт-центрованій 

психотерапії?  

5. Суть поняття «повноцінно функціонуюча особистість» у клієнт-

центрованій терапії.  

 Література: [12]. 

  

 Контрольні запитання до заняття. 

1. Що таке техніка рефлексивних відповідей? 

2. Опишіть техніку емпатійний відповідей. 

3. Опишіть техніку терапевтичної метафори. Які функції метафори у 

психотерапевтичному процесі? 

4. Що є результатом терапії в клієнт-центрованій психотерапії? 

 Література: [5, 14–17, 31, 37, 38]. 
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 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми. 

1. Законспектувати наукову статтю (з першоджерела) одного з 

представників гуманістичного спрямування (не менше 5 сторінок). 

2. Навести (письмово) приклади рефлексивних відповідей під час 

консультування. 

3. Проаналізувати техніки вербальних втручань за К. Роджерсом [17, 

с.26–40]. 

4. Проаналізувати  сесію К Роджерса (Rogers, C. R. Carl Rogers on 

encounter groups / C.R. Rogers. – New-York: Harper & Row, 1970.)  у підручнику 

[17, с. 26–40].  

 Література: [5, 14–17, 31, 37, 38]. 

 

Тема 5 Практичне заняття 2  Клієнт-центрована психотерапія 

К. Роджерса (2 год.) 

 Мета: відпрацювання практичних навичок та умінь із таких питань. 

1. Необхідні й достатні (що йдуть від терапевта) умови зміни клієнта: 

емпатичне розуміння клієнта, безумовно – позитивне ставлення (повага) до 

клієнта, конгруентність психотерапевта. 

2. Формування Я-концепції особистості. 

3. Причини блокування тенденції самоактуалізації.  

4. Механізм психологічного захисту, що підтримують неконгруентність: 

заперечення і спотворення. 

 Література: [5, 14–17, 31, 37, 38]. 

 

Тема 6 Семінар 6 Гештальт-терапія(2 год.) 

 Мета: проаналізувати особливості та методи гештальт-терапії. 

План 

1. Теорія гештальт-терапії. 

2. Гомеостатична модель як відображення функціонування людини. 

3. Поняття фігури і фону в гештальт-терапії.  
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4. Поняття незавершеного гештальту. 

Короткі теоретичні відомості 

Завдання гештальт-терапевта полягає в тому, щоб «вибити» клієнта із 

звичної життєвої позиції, яка дозволяє йому ховатися від реальності, допомогти 

йому побачити все різноманіття життєвих виборів і стати вільним і 

відповідальним за своє життя. 

Метафори гештальт, фігура і фон виявилися придатними для опису 

емоційного досвіду людини. 

Ф. Перлз під гештальтом розумів результат інтеграції безлічі чинників, 

які діють у даний момент.  

Гештальт має й інше визначення – образ, який створюється суб’єктом у 

контакті з оточуючим світом залежно від своїх потреб, бажань чи незавершених 

(на цей момент) ситуацій. 

Фігура – найбільш важлива частина поточного досвіду: емоція та 

потреба, які актуальні в цей момент. 

Здоровий центр особистості для Ф. Перлза – це глибинна, природна 

сутність людини, у якій зосереджена мудрість організму – Самість. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи. 

1. Назвіть основні теоретичні принципи гештальт-терапії. 

2. Перелічіть (письмово) основні ідеї психологічних і філософських 

теорій, що вплинули на розвиток гештальт-терапії. 

3. Опишіть основні техніки гештальт-терапії. Як у них реалізуються 

теоретичні принципи цього напряму? 

 Література: [12]. 

 

 Контрольні запитання до заняття. 

1. Які особливості психотерапевтичного контакту в гештальт-терапії? 

2. Що таке аутентичність? 
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3. Які можливі порушення циклу контакту на кожній з терапевтичних 

стадій? 

4. Типи захисту. Iнтроекція, проекція, зливання, ретрофлексiя.  

5. Техніки терапії.  

 Література: [5, 7, 13, 31]. 

 

 Завдання для самостійної роботи. 

1. Огляд основної та додаткової літератури з теми. 

2. Порівняєте психоаналіз і гештальт-терапією у вихідних теоретичних 

позиціях і методичних прийомах.  

3. Визначіть, до дій якого невротичного механізму належать такі  

висловлювання:  «У сина завжди були п’ятірки з літератури. Але наша 

вчителька стала до нього чіплятися. Це все через те, що він якось пожартував 

стосовно неї». 

4.  Життєва філософія гештальт-терапії сформульована К. Нарахно в 

дев’ятьох своєрідних заповідях… (законспектувати). 

5. Зібрати скарбничку технік (прийомів, вправ) для групової 

психотерапевтичної роботи за методом «Гештальт-терапія». 

 Література: [5, 7, 13, 17, 31]. 

 

Тема 6 Практичне заняття 3.  Гештальт-терапія(2 год.) 

 Мета: відпрацювання практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Зони усвідомлення: зовнішній світ, внутрішній світ тіла, світ думок і 

фантазій.  

2. Аналіз основ виникнення невротичного конфлікту – зіткнення потреб 

організму із середовищем.  

3. Злиття, інтроекція, проекція, ретрофлексія як механізми 

психологічного захисту.  

4. Принципи гештальт-терапії: «Я і Ти», «що і як», «тут і тепер», принцип 

«суб’єктивізація висловлювань».  
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5. Основні вправи гештальт-терапії. 

 Література: [ 5, 7, 13, 17, 31]. 

 

Тема 7  Семінар 7  Транзактний аналіз (2 год.) 

 Мета: проаналізувати особливості та методи  транзактного аналізу. 

План 

1. Сутність транзактного аналізу Е. Берна.  

2. Складові частини транзактного аналізу: структурний аналіз, аналіз 

транзакцій, аналіз психологічних ігор, аналіз життєвого сценарію.  

3. Структура особистості: три Я-стану: Батько, Дитина, Дорослий.  

Короткі теоретичні відомості 

Сучасний транзактний аналіз включає теорію особистості, теорію 

комунікацій, аналіз складних систем і організацій, теорію дитячого розвитку. 

У центрі концепції Е. Берна знаходиться поняття про стани Его: Батько, 

Дитина і Дорослий, які складають структуру особистості. 

Батько. Це інформація, яка отримується у дитинстві від батьків та інших 

авторитетних осіб, а також настанови, повчання, правила поведінки, соціальні 

норми, заборони, тобто інформація про те, як потрібно і як не можна 

поводитися в тій чи іншій ситуації. 

Дитина. Це емоційний початок у людині, який може проявлятися у двох 

видах: Природна Дитина і Адаптована Дитина. 

Дорослий, або доросле Я. Це стан, який втілює об’єктивну, розсудливу і 

разом з тим емпатійну, доброзичливу частину особистості; працює з 

інформацією, розмірковує, аналізує, уточнює ситуацію, апелює до розуму й 

логіки і т. д. 

 Завдання до теми. Законспектувати або надати анотацію такої 

роботи. 

1. Суть транзактного аналізу. 

2. Які психологічні теорії увібрала в себе концепція Е. Берна? 

3. Структура особистості за Е. Берном. 
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4. Основні поняття транзактного аналізу. 

5. Види транзакцій: додаткові, перехресні та приховані. 

 Література: [12]. 

 

 Контрольні запитання до заняття. 

1. Яка генеза неврозу у транзактному аналізі? 

2. Які ви знаєте основні процедури транзактного аналізу?  

 Література: [ 5, 7, 31, 24, 34]. 

 

 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми. 

1. За допомогою яких дидактичних засобів можна ідентифікувати 

сценарії в транзактному аналізі? Опишіть їх. 

2. Зібрати скарбничку технік (прийомів, вправ) для групової 

психотерапевтичної роботи за методом «Транзактний аналіз». 

3. Розгляньте ваші стосунки зі значущою людиною (один із батьків, 

чоловік (дружина), друг, колега, дитина, сестра, брат і т. д.), при цьому 

визначте і проаналізуйте транзакцію, що характерна для спілкування з цією 

людиною, враховуючи різні Его-стани, особливо той Его-стан, що є 

катектичним для цієї людини.  

4. Наведіть приклади з власного життя, що відповідають транзакціям:  

а) додаткова;  

б) перехресна;  

в) прихована. 

 Література: [ 5, 7, 31, 24, 34]. 

 

Тема 7 Практичне заняття 4 Транзактний аналіз (2 год.) 

 Мета: відпрацювання практичних навичок та умінь із таких питань. 

1. Проведіть власний структурний аналіз БДДт першого порядку, 

зазначаючи думки, почуття і вчинки, що надходять від вашого: а) Батька (Б); 

б) Дорослого (Д); в) Дитини (Дт). 
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2. Ідентифікуйте деякі з ігор, у які ви граєте, включаючи конкретні 

кроки, які ви робите, і розплату за ігри. Придумайте назву для кожної вашої 

гри. 

3. Уявіть, що ви маєте 100 одиниць енергії, розподіліть її між Его-

станами: Виховуючий Батько, Турботливий Батько, Дорослий, Природня 

Дитина і Адаптована Дитина. При цьому слід взяти до уваги те, як ви зазвичай 

почуваєтеся і поводитеся. Намалюйте егограму, розділюючи 100 одиниць 

енергії між п’ятьма Его-станами. 

4. Терапевтичний практикум: А) застосуйте методи РЕТ чи когнітивної 

терапії в роботі з потенційним клієнтом; Б) проведіть ТЕСТ «Транзактний 

аналіз спілкування». 

5.  Вправи для самоаналізу. 

 Література: [5, 7, 31, 24, 34]. 

 

Тема 8 Семінар 8  Групова психотерапія (2 год.) 

Мета: проаналізувати особливості та методи групової психотерапії. 

План 

1. Методи групової психотерапії. 

2. Специфіка групової терапії. 

3. Організація групової психотерапії: форми організації 

психотерапевтичних груп, критерії відбору учасників групової психотерапії; 

груповий контракт. 

Короткі теоретичні відомості 

Групова психотерапія – психотерапевтичний метод, специфіка якого 

полягає в цілеспрямованому використанні групової динаміки, тобто всієї 

сукупності взаємостосунків і взаємодій, яка виникає між учасниками групи, 

включаючи і групового психотерапевта, в лікувальних цілях. 

Мета групової психотерапії визначається як розкриття, аналіз, 

усвідомлення й переробка проблем клієнта, його внутрішньо особистісних і 

міжособистісних конфліктів, корекція неадекватних відносин, установок, 
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емоційних і поведінкових стереотипів на підґрунті  аналізу й використання 

міжособистісної взаємодії. 

У груповій психотерапії основним інструментом лікувальної дії є 

психотерапевтична група, що дозволяє вийти на розуміння і корекцію проблем 

клієнта завдяки міжособистісної взаємодії, групової динаміки. 

Групова динаміка – сукупність групових дій та інтеракцій, що 

виникають у результаті взаємостосунків і взаємодії членів групи, їх діяльності й 

впливу зовнішнього оточення, і є розвитком, або рухом, групи в часовому 

вимірі. 

Механізм лікувальної дії групової психотерапії – виникнення й 

переживання клієнтом у групі тих емоційних ситуацій, які були у нього в 

реальному житті в минулому і були суб’єктивно нерозв’язними й не 

відредагованими. 

 Завдання до теми. Законспектувати або дати анотацію такої роботи.  

1. Зміст невербальних психотерапевтичних методик: музикотерапія, арт-

терапіія, танцтерапія, пісочна терапія, тілесно-орієнтовані методи. 

2. Формування психотерапевтичної дитячої групи: відбір дітей, проти 

покази участі дітей у груповій психотерапії. Підготовка дітей до участі у 

груповій роботі. Особливості психотерапевтичних відносин у роботі з дітьми. 

Техніки роботи з дітьми. Гра як основний метод роботи дитячої 

психотерапевтичної групи.  

3. Професійні знання, вміння, навички групового психотерапевта. 

Вимоги до кабінету дитячого групового психотерапевта. 

4. Законспектувати наукову статтю (з першоджерела) одного з 

представників гуманістичного спрямування (не менше 5 сторінок). 

 Література: [8, 12, 15]. 

  Контрольні запитання до заняття. 

1. Яке значення групового психотерапевта? 

2. Опишіть методи групової психотерапії. 

3. Розкрийте суть короткотривалої психотерапії. 
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4. Яка тривалість курсу короткотривалої психотерапії? 

5. Розкрийте суть найчастіше вживаних прийомів короткотривалої 

психотерапії.  

 Література: [8, 12, 15]. 

 

 Завдання для самостійної роботи. Огляд літератури з теми. 

1. Чинники впливу групової психотерапії: спонукання надії; відчуття 

подібності проблем; навчання соціальним умінням; наслідування;   

інтерперсональне навчання; катарсис; екзистенційні чинники. 

2. Групова динаміка. Елементи групової динаміки. Фази розвитку групи. 

3. Специфіка роботи та вимоги до особистості групового психотерапевта. 

4. Опишіть механізми лікувальної дії групової психотерапії. 

5. Зібрати скарбничку технік (прийомів, вправ) для психотерапевтичної 

роботи за методом «Сімейна терапія». 

 Література: [8, 12, 15, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 44, 47]. 

 

Тема 8 Практичне заняття 5 Групова психотерапія (2 год.) 

 Мета: відпрацювання практичних навичок та умінь із таких питань.  

1. Складання програми організації та проведення психотерапевтичної 

групи. 

2. Техніки роботи групового психотерапевта. Техніки активації «тут-і-

тепер» та пояснення процесу (за І. Яломом). 

3. Фокусування роботи з опором у групі та його формами. Навички 

ефективної участі у групі. 

4. Написання ессе: «Я – груповий психотерапевт: досягнення та зони 

розвитку». 

5. Відпрацювання аналітичних умінь спостереження переносу й 

контрпереносу в психотерапевтичній групі. Саморозкриття групового 

психотерапевта в психотерапевтичній групі: завдання та межі. 

 Література: [8, 12, 15, 25, 27, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 44, 47]. 



 25 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної 

активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з 

навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, 

підвищення рівня організованості студентів тощо. 

 У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та 

навичками: 

 - організації самостійної навчальної діяльності; 

 - самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

 - праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

 - конспектування літературних джерел; 

 - роботи з довідковою літературою; 

 - опрацьовування статистичної інформації; 

 - написання рефератів з проблем курсу. 

 Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою 

навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї 

роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного 

навчання був реальним і його виконання призводило до плідних наслідків у 

навчальному процесі. 

 Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє 

для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й 

тематичного каталогів, уміти швидко знаходити в них необхідну літературу, 

знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з 

літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну 

бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, 

брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту 

треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти 

користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки 

вимоги на літературу тощо. 
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 У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших 

думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням 

автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку 

творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у 

вигляді тез. 

 Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого 

літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним 

своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, 

вислови слід записувати до конспекту повністю, з посиланням на автора, 

джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний 

зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно 

підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і 

робити помітки на полях. 

  Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує 

розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній 

формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

 Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно 

користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними 

словниками, галузевими довідниками тощо. 

 Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися 

персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» надає 

можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої 

держави. 

 Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та 

підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи 

виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм 

змістом реферат і виступ мають відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має 

бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, зазвичай, у межах 10–12 сторінок 

формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без 

помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски. Останнім розділом 
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реферату мають бути висновки, у яких студент узагальнює викладений матеріал 

і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має 

бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до 

наявних вимог. 

 

4 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

 1. Мета та завдання психотерапії. 

 2. Види психологічної допомоги. 

 3. Місце психотерапії в системі психологічних, психіатричних і 

психотерапевтичних наук. 

 4. Зв’язок психотерапії з іншими медичними та суспільними науками. 

 5. Основні функції психотерапії. 

 6. Особливості індивідуальної та групової психотерапії. 

 7. Основні етапи процесу психотерапії. 

 8. Історія розвитку психотерапії. 

 9. Визначення «задач розвитку» клієнта. 

 10. Види об’єктивних та суб’єктивних звернень за психологічною        

допомогою. 

 11. Основні напрями терапевтичної психології. 

 12. Техніки психоаналізу. 

 13. Вправи та методики логотерапії. 

 14. Методи транзактного аналізу. 

 15. Алгоритм транзактного аналізу. 

 16. Методи впливу гештальттерапії. 

 17. Основні техніки гештальттерапії. 

 18. Основні поняття роджерівської психотерапії. 

 19. Екзистенціальна психотерапія А. Маслоу. 

 20. Невербальні психотерапевтичні методики. 



 28 

 21. Поведінкова психотерапія. 

 22. Аналітична психотерапія К. Юнга. 

 23. Когнітивна психотерапія. 

 24. Раціональна психотерапія. 

 25. Аутогенне тренування. Прогресивна м’язова релаксація. 

 26. Психотерапія осіб, які втратили роботу. 

 27. Біхевіоральна психотерапія. 

 28. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса. 

 29. Психодрама Я. Морено. 

 30. Клієнт-центрована терапія К. Роджерса. 

 31. Психотерапія осіб, які страждають фобіями. 

 32. Техніки подолання та профілактики депресивних станів. 

 33. Сучасні еклектичні методи психотерапевтичної роботи. 

 34. Прийоми встановлення раппорта. 

 35. Психодіагностика та її місце в процесі психотерапії. 

 36. Екзистенціальна психологія (М. Босс, Р. Мей, Дж. Бьюдженталь). 

 37. Умови та правила психотерапевтичної роботи. 

 38. Етичні засади психотерапевтичної роботи. 

 39. Обладнання робочого місця та приміщення. 

 40. Регламент роботи. Необхідна документація та апаратура. 

 41. Методи віддзеркалювання та узагальнення. 

 42. Метод директив. 

 43. Способи виявлення репрезентативної системи. 

 44. Базові принципи психотерапії. 

 45. Арттерапевтичні методики. 

 46. Музикотерапія. 

 47. Основні етапи вислуховування. 

 48. Інтерв’ю як метод психотерапевтичної роботи. 

 49. Рефлексивне слухання у психотерапії. 

 50. Емпатійне слухання у психотерапії. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 1. Визначте чинники, що можуть впливати на ефективність 

психотерапевтичного процесу. 

 2. Опишіть генезис неврозу з точки зору психоаналізу  З. Фрейда. 

 3. Дайте психологічну характеристику гармонійним і порушеним 

сімейним відносинам. 

 4. Проведіть порівняльний аналіз індивідуальної та групової форм 

психотерапії. 

 5. Опишіть генезис неврозу з огляду індивідуальної психотерапії  

А. Адлера. 

 6. Визначте показання до когнітивної терапії та можливі обмеження в її 

застосуванні. 

 7. Виділіть найважливіші чинники терапевтичного впливу психотерапії. 

 8. Порівняйте методи аналізу сновидінь за З. Фрейдом і за К. Юнгом. 

 9. Проаналізуйте техніку аналізу ранніх спогадів у руслі роботи з 

життєвим стилем за А. Адлером. 

 10. Визначте значення терапевтичного контакту в організації 

терапевтичних стосунків. 

 11. Порівняйте методи аналізу сновидінь за К. Юнгом та А. Адлером. 

 12. Визначте важливі аспекти професійної підготовки психотерапевта. 

 13. Порівняйте визначення психотерапії в медичній та психологічній 

моделі. 

 14. Опишіть генезис неврозу в рамках аналітичної терапії К. Юнга. 

 15. Класифікуйте психотерапевтичні школи за декількома обраними 

критеріями. 

 16. Порівняйте уявлення про особистість у психодинамічному і 

екзистенційному підході. 

 17. Визначте основні положення психоаналітичної теорії. 
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 18. Опишіть основні техніки гештальт-терапії. Як у них реалізуються 

теоретичні принципи цього напряму.  

 19. Опишіть генезис неврозу з огляду транзактного аналізу Е. Берна. 

 20. Виділіть головні мішені роботи психотерапевта в когнітивно-

поведінковій психотерапії. 

 21. Проведіть порівняльний аналіз сімейної та групової форм 

психотерапії. 

 22. Порівняйте уявлення про особистість у психодинамічному і 

когнітивному підході. 

 23. Оцініть основні методи фасилітації розвитку Я в теорії К. Роджерса. 

 24. Визначте невротичні механізми розвитку особистості з огляду 

гештальттерапії. 

 25. Порівняйте основні атрибути ефективного психотерапевта в 

психодинамічному та гуманістичному напрямах. 

 26. Інтерпретуйте наявні захисні механізми в термінах гештальт-терапії.  

 27. Проведіть паралелі між індивідуальним розвитком і груповою 

динамікою в психодраматичному процесі. 

 28. Оцініть основні етичні принципи у роботі психотерапевта. 

 29. Виділіть головні відмінності в захисних механізмах у рамках 

психоаналітичної теорії і гештальт-терапії. 

 30. Розкрийте сутність і зміст найбільш відомих теорій і методів тілесно-

орієнтованої психотерапії. 

 31. Прокоментуйте вираз «Психотерапевт  є основним інструментам 

власної роботи». 

 32. Виділіть основні спільні риси різних терапевтичних напрямів 

(З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорні та ін.) у межах психодинамічного 

підходу. 

 33. Порівняйте типи відносин у психотерапії: трансфер, «теле», емпатія. 

 34. Надайте оцінку феноменам трансферу й опору в динаміці 

терапевтичного процесу в межах психоаналізу. 
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 35. Виділіть спільні риси різних терапевтичних напрямів ( кліент-

центрована терапія, психодрама та ін.) у межах гуманістичного підходу. 

 36. Окресліть особливості сприйняття родини системним сімейним 

психотерапевтом. 

 37. Визначте головні психотерапевтичні установки в теорії  К.  Роджерса, 

які є умовами забезпечення особистісного росту клієнта.  

 38. Опишіть генезис неврозу з точки зору логотерапії В. Франкла. 

 39. Намалюйте основну схему аналізу поведінки в концепції А. Елліса. 

 40. Визначте терапевтичні можливості трансферентних стосунків. 

 41. Виділіть спільні риси різних терапевтичних напрямів у межах 

екзистенційного підходу. 

 42. Охарактеризуйте специфіку психодрами як методу групової 

психотерапії з огляду цілей і особливостей організації психотерапевтичного 

процесу. 

 43. Визначте терапевтичні чинники роботи в групі. 

 44. Прокоментуйте поняття «особистість» у гуманістичній психотерапії. 

 45. Опишіть основні кроки в аналізі сновидіння за З. Фрейдом. Окресліть 

можливий кінцевий результат аналізу. 

 46. Визначте можливості й обмеження групової терапії. 

 47. Проаналізуйте місце інтерпретації в психодинамічній психотерапії. 

 48. Розкрийте сутність, механізм корекційного впливу й алгоритм 

виконання спеціальних вправ на розпускання «м'язового панциря». 

 49. Виділіть важливі особливості психотерапевтичної роботи із сім’єю в 

стратегічній сімейній психотерапії. 

 50. Визначте невротичні механізми розвитку особистості з огляду клієнт-

центрованої терапії. 

 51. Наведіть приклади архетипів, які найчастіше зустрічаються в 

народних казках.  

 52. Виділіть основні характеристики ефективного групового 

психотерапевта. 
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 53. Проаналізуйте відмінності у стосунках між психотерапевтом і 

клієнтом у психоаналізі й аналітичній терапії К. Юнга. 

 54. Наведіть приклад роботи з фобією в руслі когнітивно-поведінкового 

підходу. 

 55. Порівняйте ставлення до використання технік у когнітивному та 

екзистенційному підходах. 

 56. Визначте основні лінії психотерапії в індивідуальному підході 

А. Адлера. 

 57. Наведіть приклади технік роботи з тілом у межах тілесно-орієнтованої 

терапії. 

 58. Окресліть опорні пункти логотерапії за В. Франклом. 

 59. Проаналізуйте відмінності у стосунках між психотерапевтом і 

клієнтом у когнітивно-поведінковому та екзистенційному підходах. 

 60. Наведіть приклади роботи з технікою «систематична 

десенсибілізація» в межах когнітивно-поведінкового підходу. 

 61. Сформулюйте основні положення системної сімейної психотерапії. 

 62. Визначте невротичні механізми розвитку особистості з огляду 

характерологічного підходу К. Хорні. 

 63. Виділіть показання і протипоказання для застосування методу 

символдрами. 

 64. Порівняйте поняття життєвого сценарію в концепціях А. Адлера та 

Е. Берна. 

 65. Визначте основні лінії роботи психотерапевта в екзистенційному 

напрямі.  

 66. Наведіть приклади рольового конфлікті в теорії психодрами Я. 

Морено. 

 67. Проаналізуйте значення таких понять, як екзистенційний вакуум і 

езистенційна фрустрація у логотерапії В. Франкла. 

 68. Прокоментуйте поняття «особистість» у психоаналітичній 

психотерапії. 
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 69. Розкрийте терапевтичні можливості тілесно-оріентованої 

психотерапії. 

 70. Прокоментуйте поняття «особистість» у психосинтезі. 

 71. Наведіть приклади роботи з такими техніками,  як парадоксальна 

інтенція і дерефлексія, в межах логотерапії. 

 72. Виділіть ознаки тілесних блоків у тілесно-оріентованій психотерапії 

та наведіть приклади роботи з ними. 

 73. Визначте основні лінії роботи психотерапевта в транзактному аналізі. 

 74. Надайте оцінку поняттю «контакт» у контексті гештальт-

терапевтичної практики. 

 75. Опишіть основні кроки в аналізі сновидіння за К. Юнгом.  Окресліть 

можливий кінцевий результат аналізу. 

 76. Охарактеризуйте основні поняття поведінкової парадигми в 

психотерапії. 

 77. Проаналізуйте причини невротичного розвитку особистості в руслі 

теорії психодрами Я. Морено. 

 78. Виділіть основні технології транзактного аналізу. 

 79. Проаналізуйте вклад Его-психології в розвиток психодинамічного 

напряму. 

 80. Прокоментуйте поняття «особистість» у поведінковій психотерапії. 

 81. Опишіть основні кроки в аналізі ранніх спогадів у рамках аналізу 

життєвого стилю за А. Адлером. 

 82. Окресліть сучасні тенденції та проблеми вітчизняної 

психотерапевтичної практики. 

 83. Поясніть функціональну своєрідність основних захисних механізмів, 

які описані З. Фрейдом. 

 84. Проаналізуйте зв’язок тонусу м’язів і психологічних проблем у 

біоенергетичному аналізі Лоуена.  

 85. Проаналізуйте відмінності між психологічним консультуванням і 

психотерапією. 
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 86. Висвітліть терапевтичні функції психодрами Я. Морено. 

 87. Наведіть приклади роботи з тілом у біоенергетичному аналізі Лоуена. 

 88. Виділіть спільні риси різних терапевтичних напрямів у межах 

когнітивно-поведінкового підходу. 

 89. Розкрийте основні лінії роботи психотерапевта в транзактному аналізі 

Е. Берна. 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» 

 

 Основою для визначення оцінки з курсу «Основи психотерапії» є рівень 

засвоєння студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою. 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться в кінці семестру у формі 

іспиту. Іспит проводиться у вигляді відповіді на питання білетів. 

 Екзаменаційний білет містить 3 завдання, кожне з яких оцінюється за 

шкалою (табл. 1): 

 – 1 теоретичне завдання – до 6 балів включно; 

 – 2 теоретичне завдання – до 6 балів; 

 – 3 завдання прикладної спрямованості– до 8 балів. 

 Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом на 

іспиті – 20 балів. 

  

 Таблиця 1 

Критерії оцінювання знань студентів на іспиті 

 

Оцінка Критерії оцінювання знань 

7–8 балів 

(для 3 

запитання 

білета) 

Студент дає правильну вичерпну відповідь на поставлене 

запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату 

і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та 

ставлення до відповідної категорії через психотерапевтичні цілі 
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3–6 балів 

( для 1 та 2 

запитань 

білета) 

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не 

спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився 

у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання 

літературних джерел. 

0 балів 
Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує 

незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. 

 

 У разі, коли  сумарні відповіді студента на 3 завдання екзаменаційного 

білету оцінені менше, ніж у 10 балів, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. У цьому 

випадку отримані результати поточного контролю не враховуються. 

 Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну та 

шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, наведеному в табл. 2. 

 Таблиця 2  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за 

шкалою 

ЖДТУ (у 

балах) 

Оцінка за 

шкалою  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно  не зараховано 

1–34 F 
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