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Цілі навчальної дисципліни 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Основи психотерапії» є складовою програми професійної підготовки спеціалістів, практичних психологів. 

Мета дисципліни - ознайомити слухачів з принципами та методами сучасної психотерапевтичної роботи, висвітлити показання і обмеження 

для здійснення психотерапії, умови їх здійснення, порядок підготовки пацієнта, техніки, етичні моменти, тривалість і завершення 

психотерапії. Сучасна психотерапія має багато напрямів – як біологічно орієнтованих, так і динамічних. Усі вони мають певні переваги, 

обмеження і показання до застосування. Опанування основ психотерапії та ознайомлення з широким спектром лікувального впливу дасть 

можливість студентам свідомо і функціональніше впроваджувати у вітчизняну медичну та психологічну практику ефективні методики 

допомоги пацієнтам. Знання, здобуті при вивченні курсу «Основи психотерапії», є підґрунтям для подальшої поглибленої фахової 

спеціалізації практичних і медичних психологів.  

Мета і завдання дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни полягає у поглибленому вивченні теоретичних засад та ознайомити студентів з основами 

психотерапевтичної роботи, основними напрямами та видами психотерапії; етапами психотерапевтичного процесу; методами та засобами 

психотерапевтичного впливу на пацієнта , формування професійних навичок надання психологічної допомоги. Удосконалення теоретичних 

знань та практичних навичок студентів з питань діагностики, диференційної діагностики, формулювання діагнозу, призначення адекватного 

психологічного лікування клієнтам та пацієнтам з межовими психічними розладами.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями та методологічними принципами різних напрямків 

психотерапії, практичними підходами до діагностики, формулювання діагнозу, призначення адекватного психологічного лікування 

клієнтам (пацієнтам) з межовими психічними розладами; 

– оволодіння навиками психотерапевтичної роботи, що є підґрунтям формування компетентності спеціаліста у різних 

напрямках психологічної допомоги; 

– знайомство з методами психотерапевтичної діагностики, які дозволяють своєчасно розмежувати клієнтів (або пацієнтів) і сформувати 

стратегію лікування станів або корекції проблем;  

– оволодіння навичками психотерапевтичних обстежень, встановлення ефективності застосування психотерапевтичних методів лікування та 

корекції різних видів патології та її переваги над іншими моделями терапії. 

 

Код та назва компетентності: 

 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
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СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову). 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

Очікувані результати навчання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії. 

 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та компетентностей 

 

Ефективність засвоєння матеріалу дисципліни «Основи психотерапії / Арт-терапія» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріали таких дисциплін як: «Психологія життєтворчості», «Загальна психологія», «Психофізіологія», «Вікова 

психологія», «Соціальна психологія», «Диференціальна психологія», «Психологічне консультування», «Психодіагностика», «Психологічна 

допомога», «Психологія сім’ї», «Етнопсихологія». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація здобувачів вищої освіти, а саме:  різні 

методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють 

проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння значення навчання для майбутнього життя, бажання 

заслужити авторитет серед товаришів і викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів вищої освіти, вихованню гуманних стосунків 

між ними, самостійності, уміння доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення 

діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять (лекційних та  практичних); виконання 
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індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на 

самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; 

участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, 

олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1.  

Загальні засади психотерапії 

 

Тема 1. Концептуальні засади психотерапії 

Становлення і розвиток психотерапії. Поняття про психотерапію. Основні види психотерапії. Директивна, орієнтована на 

проблему, і недирективна, орієнтована на клієнта, психотерапії. Види психотерапії за „каналами входу” в клієнта: вербальний канал, 

тілесний канал, візуальний образ. Симптоматична та патогенетична психотерапія. Особистісно-орієнтований вид психотерапії. Когнітивна 

психотерапія. Трансперсональна психотерапія.   

 

Тема 2. Особливості психотерапевтичної освіти 

Покази застосування психотерапії. Розповсюдження психогенних порушень серед населення. Потреба в психотерапії. 

Психотерапевтичні освітні проекти. Законодавча основа: Закон про психотерапію. Підготовка психотерапевтів. Умови психотерапевтичної 

освіти. Початковий період підготовки психотерапевтів. Спеціалізована освіта. Психотерапевтична пропедевтика – передумова допуску до 

фахової спеціалізації. Супервізія.  

 

Тема 3. Загальні стратегії психотерапії 

Етичні принципи психотерапії: відповідальність, конфіденційність, прийняття клієнта. Етапи психотерапевтичного процесу. 

Особливості первинного інтерв’ю. Запит клієнта. Типи скарг клієнта/пацієнта. Встановлення взаємин довіри та взаємної відповідальності. 

Третій етап психотерапії – визначення цілей та припрацювання альтернатив. Робота над поставленими цілями психотерапії. П’ятий етап – 

засвоєння нових форм поведінки клієнтом. Оцінка ефективності психотерапевтичного впливу. Вербальні та невербальні засоби 

психотерапевтичного впливу.  

 

Тема 4. Групова психотерапія 

Специфіка відмінностей між індивідуальною та груповою психотерапією. Механізми дії групової психотерапії. Критерії показів до 

групової психотерапії. Методи впливу в груповій психотерапії. Особливості комплектування груп. Віковий та статевий склад групи. Розмір 

групи. Частота та тривалість зустрічей. Основні принципи роботи групи. Групова динаміка. Фази розвитку групи. Фаза розігріву або 

орієнтації. Фаза залежності. Фаза активізації та реалізації. Робоча фаза. Заключна фаза. Керівництво психотерапевтичною групою. 

Ефективність групової психотерапії. 

 

Змістовий модуль ІІ: Основні напрями психотерапії 
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Тема 5. Психодинамічний напрям психотерапії 

Психоаналіз З. Фройда. Генезис неврозу за  З.Фройдом. техніки класичного психоаналізу. Базисна модель психодинамічної 

психотерапії. Індивідуальна психологія і психотерапія А.Адлера. генезис неврозу за А.Адлером. Основні структурні фактори в 

індивідуальній психології А.Адлера: почуття меншовартості, прагнення до влади, соціальний інтерес. Варіанти стилю життя. Теорія 

психотерапії за А.Адлером. Схема первинного інтерв’ю. Техніки індивідуальної психології: техніка ранніх спогадів, історія життя, аналіз 

сновидінь, негативна практика.  Аналітична психологія і психотерапія Карла Юнга. Теоретична положення аналітичної психології. Генезис 

неврозу за К.Юнгом. Теорія психотерапії К.Юнга. техніки аналітичної психології: аналіз сновидінь, активна уява, метод ампліфікації.    

 

Тема 6. Когнітивно- біхевіоральний напрям психотерапії  

Когнітивна терапія і уявлення про вирішальну роль мислення, пізнавальних (когнітивних) процесів у походженні емоційних порушень. 

Когнітивні спотворення. Техніки когнітивної терапії.  Загальні положення біхевіорального напряму. Психотехніки  біхевіорального 

напряму: методика “негативного впливу”, методика формування поведінки “Шейпінг”, зчеплення, затухання „Федінг”, методика 

позитивного і негативного підкріплення. “Контроль стимулу”, “Оцінка відповідей”, “Насичення”, “Покарання”. Історія виникнення 

нейролінгвістичного програмування (НЛП). Сутність НЛП. Основні поняття, терміни, методики, моделі та стратегії. Психологічні та 

лінгвістичні прийоми НЛП. Гіпнотичні техніки в НЛП. Рефреймінг у НЛП. Ефективна комунікація та НЛП в бізнесі та управлінській 

діяльності. НЛП у політичному PR. НЛП в системі освіти. 

 

Тема 7. Екзестенційно-гуманістичний напрям психотерапії 

Психотерапія центрованої на клієнті за К. Роджерсом. Емпатичне розуміння клієнта як основна умова його клієнта. Друга умова – 

безумовне позитивне ставлення. Конгруентність психотерапевта. Генезис неврозу за К.Роджерсом. Результат клієнтцентрованої 

психотерапії. Теорія гештальттерапії. Поняття фігури та фону в гештальттерапії. Види невротичних механізмів в гештальттерапії. Техніки 

гештальттерапії. Загальні положення. трансактного аналізу. Структура особистості за Е.Берном.  Аналіз ігор, сценаріїв і ролей. Загальні 

положення психодрами. Процедура психодрами Компоненти психодрами. Форми і види психодрами.  Характеристика психодраматичної 

групи. Методики психодрами. 

 

Тема 8. Соціотерапія. Трансактний аналіз. Балінтовські групи та інші види психотерапії 

Поняття та сфера соціотерапії. Напрями психологічної та психопрофілактичної роботи. Сфера та цілі соціотерапії. Поведінкові розлади. 

Соціотерапевтичний діагноз. Соціотерапевтичні заняття. Соціотерапевтична робота з групою. Кваліфікація соціотерапевта. Визначення 

власний компетенцій у виконанні завдань, пов’язаних із соціотерапією у сфері ресоціалізації. 

Теорія і практика психотерапії за допомогою трансактного аналізу. Виявлення его-станів в груповій терапії трансактним аналізом, аналіз 

взаємодій та ігор. Вивчення структури особистості та концепції Берна. Основні поняття транзактного аналізу: стани "Я", транзакції, ігри, 

сценарії, контракти, захист, дозвіл та дієздатність, аналіз станів "Я", транзакцій, ігор, аналіз сценаріїв та робота по зміні рішення. Оцінка 

транзактного аналізу як методу психотерапії та експериментального підтвердження його основних положень 
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Змістовий модуль Ш. Загальні закономірності арт-терапевтичної роботи. Арт-терапевтична робота з дітьми і підлітками 

 

Тема 8 Вихідні арт-терапевтичні поняття, 

Арт-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення. Вона відповідає 

фундаментальній потребі в самоактуалізації – розкритті широкого спектра можливостей людини й утвердження нею свого індивідуально-

неповторного способу буття у світі. Арт-терапія (терапія мистецтвом) – один з методів психологічної роботи, що викоритовує можливості 

мистецтва для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному й особистісному розвитку людини. Арт-терапія – знак про себе. 

Будь-яка людина здатна виразити себе, свої почуття і свій стан мелодією, звуком, рухом, малюванням. Для деяких людей це єдиний спосіб 

дати світу знати про себе, заявити про себе як про творчу особистість. Арт-терапія - шлях до встановлення відносин. За допомогою 

мистецтва людина може не тільки виразити себе, але і більше довідатися про себе і про інших людей. Будуючи відносини з людьми, які 

володіють мовою звуків, фарб, рухів, тобто мовою несловесного спілкування, вона отримує новий досвід, полегшуючи своє спілкування з 

іншими 

 

Тема 10. Арт-терапія для дітей і підлітків 

Арт-терапія покликана допомогти дитині, яка має справитися зі своїми психологічними проблемами, відновити емоційну рівновагу 

чи усунуті порушення поведінки. Одна з особливостей дитини полягає в тому, що вона у більшості випадків має труднощі у вербалізації 

своїх проблем и переживань. Для неї природна невербальна експресія, у тому числі й образотворча. Це виявляється особливо значимо, якщо 

дитина має мовні порушення. В арт-терапевтичному кабінеті необхідно створювати особливо атмосферу для гри і творчості, підбираючи 

разом з дітьми відповідні сюжети і теми як основу індивідуальної і групової арт-терапії. Істотно, що образотворчі матеріали і предмети 

ігрової діяльності є для дитини більш важливішими «партнерами» комунікації, ніж арт-терапевт. Варто враховувати, що ігровий простір, 

образотворчий матеріал і образ є для дитини засобом психічного захисту і саморегуляції, до яких вона прибігає у важкий для себе 

обставинні. Це, зокрема, пов'язано з можливістю образотворчого образу - досить тривалий час «утримувати» афекти, що не дають їм 

«виплеснутися» назовні. Тому образ може виступати для дитини своєріднім «контейнером» («нагромаджувачем»). Арт-терапія дозволяє 

якоюсь мірою отримати доступ до переживань дітей, активізувати їх, а в деяких випадках і сприяти розвитку практичних навичок.  

 

Тема 11. Структура проведення арт-терапевтичного заняття з дітьми 

 

Структура проведення арт-терапевтичного заняття з дітьми Перший етап – налаштування. Початок заняття – це «налаштування на 

творчість». Завдання цього етапу — підготовка учасників до спонтанної художньої діяльності і внутрішньогрупової комунікації. Другий 

етап - актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних відчуттів. Третій етап - індивідуальна образотворча діяльність. Цей етап 

припускає індивідуальну творчість для дослідження власних проблем і переживань. П’ятий етап - колективна робота в малих групах. 

Учасники придумують сюжет і програють невеликі спектаклі Шостий етап - рефлексивний аналіз. Заключний етап припускає 

рефлексивний аналіз у безпечній обстановці. Необхідна присутність елементів спонтанної «взаємотерапії» у вигляді доброзичливих 

висловлювань, позитивного програмування, підтримки. 
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Змістовий модуль1V. Арт-терапія в соціальній сфері 

 

Тема 12. Арт-терапевтична робота з людьми похилого віку. 

 

Взаємодія арт-терапевта з людьми похилого віку требує врахування цілого ряду психологічних, соціальних і фізіологічних факторів. 

Спеціфічними завдання арт-терапевтічної роботи при цьому є подолання соціальної ізоляції, Підвищення самооцінки людини похилого 

віку, створення умов для актуалізації її життєвого досвіду, Визнання цінностей, реалізація нею свого творчого потенціалу. Безсумнівну, 

значимість має соціальний контекст, у якому реалізується робота такого роду, зокрема, нерідка самотність і ізольованість людей похилого 

віку, їхня безпорадність, відносна обмеженість матеріальних ресурсів суспільства для допомоги їм. У нашій країні до цього додається вкрай 

слабкий розвиток системи геріатричних і психогеріатричних послуг, а також існуючі соціально-психологічні стереотипи сприйняттів 

старих людей як «баласт» суспільства. Особливістю старих клієнтів є, зокрема, їхня швидка стомлюваність. Тому групові заняття повинні 

буті нетривалі, проводитись, по можливості, по ранках и мати тривалі перерви. Необхідно враховувати і такі ймовірні фактори, як слабість 

зору и слуху, тугорухлівість суглобів и т.д. 

 

Тема13. Використання арт-терапії в роботі з бездомними  правопорушниками 

 

Насамперед важливо підкреслити, що в реальному житті правопорушники далеко не завжди відповідають тому образу, який 

створений засоби масової інформації; серед них мало «звичайно» людей - чоловіків, жінок, підлітків і дорослих, людей веселих і 

добродушних, роздратованих і агресивних. Змолоду вчиняються злочини з самих різних причин, і дуже важко зрозуміти, що ж насправді 

підштовхнуло їх до криміналу. Тут використання арт-терапії засновано на таких же принципах, що і з іншими групами клієнтів. 

Правопорушники можуть займатися арт-терапією як індивідуально, відповідно до особистої програми, так і в групах, де використовують 

тими, значимі для всіх учасників. У таких групах образотворче діяльність доповнюється коментарями, на основі яких потім розвертається 

дискусія. 

 

Тема 14. Комбінація арт-терапії з іншими формами терапії творчістю 

 

Цілющий потенціал танцю, його гармонізуючий вплив на індивідуальну і групову свідомість відомі з давніх часів. Як частина 

ритуалів танець був одним із мостів між «хаосом і космосом», втіленням єдності і різноманіття відносин між людиною і навколишнім 

середовищем. Танцювальна терапія з однієї сторони має корені в древніх ритуалах і традиціях, а з іншого боку - є «спільним продуктом» 

розвитку в XX столітті сучасного танцю і психотерапії. Виділяють три галузі застосування танцтерапії:- танцтерапія хворих (клінічна 

танцтерапія) - у даному випадку, танцтерапія частіше використовується як допоміжна терапія, поряд з лікарською, особливо для пацієнтів з 

порушеннями мови. Проводиться в клініках, може тривати кілька років. У такому виді вона існує з 40-х рр. нашого століття;- танцтерапія 

людей із психологічними проблемами (танцювальна психотерапія) - один з видів психотерапії, орієнтований на вирішення конкретних 

проблем клієнтів. Може проходити як у груповій, так і в індивідуальній формі. Також вимагає досить тривалого терміну для досягнення 

стійкого, позитивного результату. 
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В основі психологічної проблеми часто лежить незакінченість, незавершеність. Людина зупиняється перед тим, що її лякає, 

повертаючись багато разів до того самого, доходячи до найстрашнішого. Це може бути залишком психологічної травми, коли індивід знову 

і знову повертається до її початку, доходить майже до кульмінації - і тут зупиняється, витісняє, просипається. Клієнт вважає, що якщо 

страшне місце пройти, настає гарна кінцівка, з’являється світло і проблема вирішується, людина залишається живою. Життя означає 

продовження, прихід нового дня після завершення старого. Все це підкреслює важливість підключення самих клієнтів до складання 

терапевтичних метафор. Не можна придумати для іншої людини казку, яка має для неї більше значення, ніж метафора, придумана нею для 

себе. Тому, з огляду на природу проблеми і темперамент клієнта, його можна попросити завершити метафоричну казку, розпочату 

терапевтом. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

 

1. Гінґер С. Психотерапія: 100 хибних уявлень або як зробити свій вибір / Пер. О.Лутчин. – Львів: Каменяр, 2007. – 150 с.  

2. Карпенко Є.В. Методи сучасної психотерапії / Є.В. Карпенко: навчальний посібник. – Львів – 2015 р. 

3. Каліна Н.Ф. Психотерапія / Н.Ф. Каліна: Підручник. – Київ: «Академвидав». – 2010. 

4. Мушкевич М.І. Основи психотерапії / М.І. Мушкевич, С.Є. Чагарна: навчальний посібник. – Луцьк, Вежа-Друк – 2017. 

5. Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування / Перекл. Г.Катовські; наук.редакт.: С.Грабовська та 

Г.Католик. – Львів: Астролябія, 2006. – 312 с.  

6. Основи психотерапії / Навчальний посібник/ за редакцією К.В. Седих і О.О. Фільца – Київ: Академія. – 2017 рік. 

7.  

Додаткова 

 

1. Булюбаш И.Д. Основы супервизии в гештальт-терапии / И.Д. Булюбаш. – М., Изд-во: Институт психотерапии, 2003. 

2. Вачков И.В. Основи технологии  группового  тренинга. Психотехники. Ось-89,2000.  

3. Винникот Д. Пигля. М.: Класс, 1999 

4. Кляйн М. Ребенок, который не мог спать // Знаменитые случаи из практики психоанализа. М.: «Рефл – бук», 1995. 

5. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. В 2-х томах. М.: Апрель-пресс, Эксмо-пресс, 1999. 

 

 

Посилання на сайти 

 

1. http://test.msk.ru/  

2. http://www.supertest.ru/  

3. http://psy.ft.inc.ru/index.shtml http://elnara-psy.narod.ru/  

4. http://www.dfs.kiev.ua/ 

http://www.dfs.kiev.ua/
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5. http://testonline.h1.ru/ 

6. http://www.tv-agent.net/test/  

7. http://pizza.ee/psy/testq/index.shtml 
 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

Для організації освітнього процесу необхідне інформаційне, технічне та програмне забезпечення. Інформаційне забезпечення 

становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої 

для оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та оргтехніки для виконання 

завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий 

редактор MS Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 

компетентності 

(за ОПП) 

Назва компетентності Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 
Методи 

оцінювання 

результатів 

ЗК 01 Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

 

ПРН 02 Розуміти закономірності 

та особливості розвитку і 
функціонування 

психічних явищ в 

контексті професійних 

завдань 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9, 

МО10 

ЗК 02 Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності 

 

ПРН 07 Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного 
дослідження, 

формулювати 

аргументовані висновки 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО10 

http://testonline.h1.ru/
http://pizza.ee/psy/testq/index.shtml
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ЗК 06 Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ПРН 07 Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність 
одержаних результатів 

психологічного 

дослідження, 

формулювати 
аргументовані висновки 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО7, МО10 

СК 04 Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати 
психологічну інформацію з 

різних джерел 

ПРН 08 Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 

СК 08 Здатність організовувати 

та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну 

та групову) 

 

ПРН 09 Пропонувати власні 
способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 
приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 
розв’язання 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 

  ПРН 12 Складати та 

реалізовувати програму 

психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, 

заходів психологічної 

допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих 

столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до 

вимог замовника 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО 5, МО6, 

МО7, МО8, 

МО10 

СК 11 Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

ПРН 16 Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних 

принципів професійної 

діяльності психолога 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

СК 12 Здатність до ПРН 15 Відповідально МН1, МН2, МО2, МО4, 
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особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

 

ставитися до 

професійного 

самовдосконалення, 

навчання та 

саморозвитку 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

  ПРН 18 Вживати ефективних 

заходів щодо 

збереження здоров’я 

(власного й оточення) 

та за потреби визначати 

зміст запиту до 

супервізії 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

 

 

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 – екзамени;  

МО2 – усне або письмове опитування 

МО3 – колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
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МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни «Основи психотерапії / Арт-терапія»  

 

 

VІІ семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т10 Т11 Т12 Т14 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 60 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду 

діяльності може бути різний, загальну суму балів за тему визначено 

в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 

дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється 

згідно Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями:  
 

Суми балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 
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90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє теоретичним 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість 

яких незначна Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача, загалом самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; виправляти 

помилки, з-поміж  яких є суттєві, добирати аргументи 

для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, 

з-поміж яких є значна кількість суттєвих 
Середній 

(репродуктивний) 
задовільно 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль

но 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно з 
обов'язковим 

повторним 

вивченням 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіль

но 

не 

зараховано 
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залікового 

кредиту 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання 

лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; 

оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної 

сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного 

контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни. 
 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, 

викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення 

про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про 

академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про 

внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить 

здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
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чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 
Політика доброчесності  

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну 

роботу повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі 

наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 

він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 
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