
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: Б0530703 
2. Назва: Основи психотерапії  

3. Тип:  обов’язкова 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шпак С.Г., кандидат 

психологічних  наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент має бути здатним: 

–  визначати функції, види, мету і основні категорії та методи психотерапії;  

–  уміти самостійно вивчати та аналізувати психологічну літературу; 

– планувати та проводити психологічну роботу з людьми різного віку у відповідності їх 

індивідуальними особливостями; 

– підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи для розв’язання 

конкретних психологічних проблем порушення психічного розвитку особи;  

–  мати стійке позитивне настановлення на іншу людину та допомогу їй, орієнтуватися 

у власному досвіді спілкування, що є необхідною передумовою і складовою розвитку 

психологічної компетентності у міжособистісних взаєминах;  

–  до самостійного професійного росту та самовдосконалення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна психологія; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
вікова психологія, психодіагностика, корекційна психологія, психологічний практикум. 

12. Зміст курсу: Поняття про психотерапію. Історичний розвиток психотерапії. Класифікація 

методів психотерапії. Аналіз концептуальних моделей психотерапії. Вимоги до особистості 

психотерапевта. Психотерапевтичний контакт. Індивідуальна психотерапія. Групова 

психотерапія. Психодинамічний напрямок психотерапії. Гуманістичний напрямок 

психотерапії.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ахмедов Т.И. Психотерапия в особых состояниях сознания: (история, теория, практика) / 

Т.И. Ахмедов, М.Е. Жидко. – Харьков: «Фолио», 2003.- 763 с. 

2. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. М.: 

2 изд. 2000.-752 с. 

3. Павлов И.С. Психотерапия в практике / И.С. Павлов. – М., 2003. 

4. Рудестам К. Групповая психотерапія. Психокорекционные группы: теорія и практика / К. 

Рудестам - М.: 1993р. – 569 с. 

5. Фрейд З. Основные принципы психоанализа / З. Фрейд – К., 1998.  

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: лекцій 16 год, практичних                 

14 год.,   самостійна робота 60 год.,   разом 90 год. 

 Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор. 

Розробник опису дисципліни: Шпак С. Г., кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: Б0530703 
2. Title:Тhe basics of psychotherapy; 

3. Type: free choice; 

4. Levelofhighereducation: I (bachelor); 

5. Yearofstudy, whenthedisciplineisoffered: 4; 

6.Semester whenstudyingdiscipline: 7; 

7.Number ofestablished ECTS credits: 3; 

8. Name, initialsofthelecturer / lecturers, scientificdegree, position: Shpak S.H., candidate of 

psychologycal sciences, аssociate professor. 

9.Learningoutcomes: afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 

- determine the functions, types, goals and main categories and methods of psychotherapy;  

- be able to independently study and analyze psychological literature;  

- have the skills to conduct psychological examination and practical processing of its results; 

- to choose interactive games, various training exercises to solve specific psychological problems of 

mental disorders of the person; 

- to have a stable positive attitude towards and help another person, to be guided in their own 

experience of communication, which is a necessary prerequisite and component of the development 

of psychological competence in interpersonal relationships;  

- to professional growth and self-improvement. 

10. Formsoforganizationofclasses: training, independent work, practical training, control 

measures; 

11. • Disciplinesprecedingthestudyofthespecifieddiscipline: general psychology; 

      •Disciplinesstudiedinconjunctionwiththespecifieddiscipline (ifnecessary):  
age psychology, psychodiagnosis, correction psychology, psychological workshop. 

12.Contents ofthecourse: Age psychology as a branch of psychological science. Historical 

development of age psychology. Theoretical foundations of age psychology. Prenatal period. 

Mental development of the baby during the newborn period (0-2 months). Mental development of a 

baby at infant age (2 months-1years). Mental development of a child at an early age (1-3 years). 

Mental development of a child in preschool age (3-7 years). Psychological peculiarities of the 

development of the younger student (7-11 years) Psychology of a teenager (11-15 years). 

Psychology of early and mature youth. Psychology of early and mature adulthood. Features of 

mental development of the individual in the aging period. 

13. Recommendededitions: 
1. Akhmedov TI Psychotherapy in special states of consciousness: (history, theory, practice) / T.I. 

Akhmedov, M.E. Liquid. - Kharkov: Folio, 2003.- 763 p. 

2. Carvasarsky B.D. Psychotherapy Encyclopedia / Ed. B.D. Carvasarsky. M .: 2nd ed. 2000.-752 p. 

3. Pavlov IS Psychotherapy in practice / IS Pavlov. - M., 2003. 

4. Rudestam K. Group psychotherapy. Psychocorrection groups: theory and practice / K. Rudestam 

- M .: 1993. - 569 p. 

5. Freud Z. Basic principles of psychoanalysis / Z. Freud - K., 1998. 

14. Planned learning activities and teaching methods:  
Lectures 16 hours, seminars 14 hours, independent work 60 hours, total 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, implementation 

of business and role-playing games, case-methods, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria:  
The evaluation is carried out a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of 7 semester. 

Current Control (100 points): testing, Surveys 

16. Language ofteaching: ukrainian. 

Head of Department Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, рrofessor. 

Developer of the discipline description: Shpak Svitlana Grigorivna, candidate of psychology, 

fssociate professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


