
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 2.13 
2. Назва: Дитяча психологія та психотерапія 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Примачок Л.Л., кандидат 

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

–  розуміти зміст, межі та принципи застосування відповідного виду і методу дитячої 

психотерапії, компенсаторні можливості розвивальних психотехнік, логіку терапевтичного 

процесу; 

–  застосовувати концептуальні моделі психотерапевтичної допомоги, поняттєво-

термінологічний тезаурус навчальної дисципліни для ідентифікації певної психологічної проблеми 

юної особистості, ресурсів її розвитку.  

–  синтезувати: методи, процедури і психотехніки, адекватну психологічній проблемі 

стратегію психотерапевтичної допомоги дитині та її оточенню на релевантну концепцію 

особистості;  

–  оцінювати: чужий і власний терапевтичний досвід з урахуванням прийнятих у даній 

психотерапевтичній парадигмі критеріїв ефективності та вікових норм психічного здоров’я. 

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

контрольні заходи. 

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

психологія, психодіагностика, психологічний практикум. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): основи 

психотерапії, корекційна психологія, психологічний практикум. 

12. Зміст курсу: Передумови розвитку та організаційно-деонтологічні засади психотерапії дітей та 

підлітків. Психодинамічна традиція в дитячій психотерапії. Когнітивно-біхевіоральний напрям 

психотерапії дітей і підлітків. Екзистенційно-феноменологічна орієнтація психотерапії дітей і 

підлітків. Особливості дитячої психотерапії дітей дошкільного віку. Особливості дитячої 

психотерапії дітей молодшого шкільного віку. Психотерапія підлітків. Психотерапевтична робота 

з сім’ями. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кривоніс Т. Г. Теорія та практика особистісної психотерапії. К.: Вид дім «Слово», 2012. 243 

с. 

2. Литвиненко С.А. Ігротерапія / С. А. Литвиненко. К. : Шкільний світ, 2010. 

3. Ложкин Г. В. Психология здоровья человека: учебное пособие / Г. В. Ложкин, М. 

И.Мушкевич, Ю. А. Бохонкова; под ред. проф. Г. В. Ложкина. Луганск: Изд-во «Ноулидж», 

2012. 288 с. 

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

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

Рудестам - М.: 1993р. – 569 с. 

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

самостійна робота 58 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: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Child Psychology and Psychotherapy; 

3. Type: free choice; 

4. Level of higher education: I (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6.Semester when studying discipline: 8; 

7.Number of established ECTS credits: 3; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Prymachok L.L., candidate of 

pedahohycal sciences, аssociate professor. 

9.Learning outcomes: afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 

- to understand the content, limits and principles of application of the appropriate type and method of 

child psychotherapy, compensatory opportunities of developmental psychotherapists, logic of the 

therapeutic process; 

- apply theoretical conceptual and thesaurus of the discipline to identify a specific psychological problem 

of the young person, resources for its development; 

- to synthesize: methods, procedures and psychotechnics, adequate to the psychological problem of the 

strategy of psychotherapeutic assistance to the child and his surroundings on the relevant concept of 

personality;  

- to evaluate: others' and their own therapeutic experience, taking into account the criteria of effectiveness 

and age norms of mental health adopted in this psychotherapeutic paradigm, the ideological orientation of 

therapeutic thinking and professional motivation of the child psychotherapist. 

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

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline:  general psychology; age psychology, 

psychodiagnosis, psychological practicum. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): the basics of 

psychotherapy;  correction psychology. 

12.Content of the course: Prerequisites for development and organizational-deontological principles of 

psychotherapy of children and adolescents. Psychodynamic tradition in child psychotherapy. Cognitive-

behavioral direction of psychotherapy of children and adolescents. Existential-phenomenological 

orientation of psychotherapy of children and adolescents. Features of child psychotherapy of preschool 

children. Features of child psychotherapy of children of primary school age. Psychotherapy of 

adolescents. Psychotherapeutic work with families. 

13. Recommended editions: 
1. Krivonis T.G. Theory and practice of personal psychotherapy. K .: The view of the word house, 

2012. 243 p. 

2. Litvinenko S.A. Igrotherapy / S.A. Litvinenko. K.: School World, 2010. 

3. Lozhkin G.V. Psychology of human health: a textbook / G.V. Lozhkin, M.I. Mushkevich, Yu. A. 

Bohonkova; ed. prof. G.V. Lozhkin. Lugansk: Knowledge Publishing House, 2012. 288 p. 

4. Pavlov I.S. Psychotherapy in practice / IS Pavlov. – M : 2003. 

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

M : 1993. - 569 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods:  
Lectures 16 hours, seminars 16 hours, independent work 58 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: credit at the end of 8 semester. 

Current Control (100 points): testing, surveys 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


