
ПСИХОТЕРАПІЯ ПОВЕДІНКИ ТА ЕМОЦІЙ 
Мета курсу – опанування моделі основних психіатричних розладів та 

стратегій і методів когнітивно-поведінкової терапії щодо того чи іншого 
розладу.  

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Практикум із загальної психології», 
«Теоретичні основи психології особистості», «Психологія міжособистісного 
розуміння», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Функції та специфіка роботи 
практичного психолога», «Основи індивідуального та сімейного 
консультування», «Психокорекційні інформаційні технології». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 

Програмні результати навчання: 
знати: стратегії та методи КПТ щодо того чи іншого розладу; методи й 

підходи до роботи з основними психіатричними розладами;  основи 
застосування технік КПТ у роботі з дітьми та підлітками; методи і підходи до 
роботи з  інтерперсональними труднощами; моделі КПТ при роботі з 
розладами особистості;  

уміти: обстежувати, розуміти та будувати діагностичне заключення 
кожному клінічному  випадку у КПТ- моделі; демонструвати належні навики 
ефективного проведення діагностики та належним чином її інтерпретувати; 
розуміти проблеми пацієнта у відповідності з робочою моделлю КПТ; уміти 
спільно з пацієнтом встановлювати терапевтичні цілі і планувати терапію;  
вибирати найбільш ефективні стратегії та методи допомоги кожному клієнту. 

володіти: новітніми напрямками КПТ (схема-терапія, «майдфулнес»-
підхід, терапія орієнтована на співчуття) і «КПТ+» (роботи на плекання 
психологічного благополуччя, стресостійкості, особистісного розвитку та 
самореалізації).  

Зміст навчальної дисципліни:  
Основи теорії, історія та сучасний етап розвитку КПТ. Когнітивний 
принцип. Поведінковий принцип. Принцип континууму. Принцип «тут і тепер». 
Принцип інтерактивної схеми. Емпіричний принцип. Рівні когніцій. Негативні 
автоматичні думки. Глибинні переконання. Дисфункційні припущення. 
Характерні когніції при різних видах проблем. Загальна КПТ модель розвитку 
проблем. 
Сучасний стан розвитку КПТ. Підвищення доступності психотерапевтичної 
допомоги. Компетентності у КПТ. Емпіричні докази щодо КПТ. Докази 
ефективності КПТ. Докази стосовно теорії КПТ.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
годин самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю:залік. 
 


