
ПСИХОТЕРАПІЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 
Мета курсу – формування у студентів знань про теоретичні основи 

психотерапевтичної практики; показання та обмеження для здійснення 
психотерапії; принципи організації психотерапевтичної інтервенції; сучасні 
напрямки вітчизняної та світової психотерапії 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність професійно і обґрунтовано визначати 
необхідність, доцільність і напрям психотерапевтичного втручання; здатність 
до ефективних терапевтичних комунікацій, взаємодій; здатність до 
саморозвитку на основі рефлексії й саморегулювання. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття, принципи, задачі та можливості психотерапії; 

основні теорії психотерапії; принципи психотерапевтичної допомоги; 
механізми корекційного впливу в практиці психологічного консультування;  

уміти: проводити порівняльний аналіз різних психотерапевтичних 
підходів; аналізувати життєві ускладнення з позицій різних 
психотерапевтичних підходів;  

володіти: вмінням застосовувати на практиці окремі техніки 
психотерапії та психотренінгу. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Процесний підхід. Медична та психологічна моделі психотерапії. 

Симптоматична та особистістно-орієнтована психотерапія. Класифікації 
напрямків, видів та методів психотерапії. Структура психотерапевтичної 
допомоги. Законодавча база психотерапевтичної діяльності. Психотерапевтична 
освіта. Вимоги до особистості психотерапевта. Проблема оцінки ефективності 
психотерапії. Етичні кодекси в психотерапії. 

Моделювання підходів психотерапії. Психодинамічна психотерапія. 
Індивідуальна психологія Адлера. Тілесноорієнтована психотерапія. Первинна 
психотерапія. Експериментально-гуманістичні напрямки в психотерапії. 
Психодрама. Гештальт-терапія. Екзистенціальна психотерапія. 
Клієнторієнтований підхід Роджерса. Когнітивна психотерапія. 

Аналіз і вдосконалення підходів психотерапії. Інструментальні моделі в 
психотерапії. Загальні положення поведінкової психотерапії. Модель 
формування невротичних симптомів. Методи психотерапії: десенсибiлiзацiя, 
метод iмерсii, метод "парадоксальної інтенції", асертивне тренування, метод 
аверзії, метод контрактів тощо. Нейро-лінгвістичне програмування. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5,0 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 150  годин, у тому числі 70 годин аудиторних навчальних занять і 80 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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