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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Основи психотерапії” є складовою програ-
ми професійної підготовки слухачів, які навчаються в МАУП.

Мета дисципліни — ознайомити слухачів з принципами та мето-
дами сучасної психотерапевтичної роботи, висвітлити показання і об-
меження для здійснення психотерапії, умови їх здійснення, порядок 
підготовки пацієнта, техніки, етичні моменти, тривалість і завершення 
психотерапії.

Сучасна психотерапія має багато напрямів — як біологічно орієн-
тованих, так і динамічних. Усі вони мають певні переваги, обмежен-
ня 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. Сучасна психотерапевтична допомога представ-
лена багатьма напрямами: біхевіоральним, біологічним, когнітивним, 
психоаналітичним, гуманістичним, соціально-психологічним. Усі 
вони мають свою теоретико-концептуальну базу, методологічні при-
нципи роботи та показання для застосування.

Для успішного засвоєння цього навчального курсу слід дотриму-
ватися вимог і рекомендацій, викладених в організаційно-методичних 
матеріалах МАУП. Основними навчально-методичними посібниками 
з курсу “Основи психотерапії” є видання, що увійшли до списку літе-
ратури.

В результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
• класифікацію методів психотерапевтичного впливу;
• показання та протипоказання для кожного з видів психотерапії;
• межі лікувального впливу різних психотерапевтичних методик;
вміти:
• проводити поведінкові тренінги;
• правильно оцінювати проблематику клієнта й визначати реко-

мендований у конкретному випадку метод терапії;
• застосовувати окремі психотерапевтичні вправи та методики.
Знання, отримані в результаті вивчення курсу “Основи психоте-

рапії”, є основою для подальшого поглиблення фахової спеціалізації 
психологів. За результатами вивчення курсу студенти складають іс-
пит. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ОСНОВИ  ПСИХОТЕРАПІЇ”

№ 
пор

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. історичні аспекти виникнення 
психотерапії як методу лікування 

1 Теоретичні основи психотерапії. Варіанти класифікації 
систем, напрямів і методів психотерапії

2 Сутність сучасного розуміння психотерапевтичного впливу 

Змістовий модуль II. психодинамічний напрям у 
психотерапії

3 Психоаналіз. Історія та розвиток

4 Сучасний психоаналітичний метод. Динамічні теорії 
особистості. Рівні функціонування особистості 

5 Теорія розвитку самості (селф-психологія, Кохут,  
С. Менцос). Створення нових шкіл динамічної психотерапії 
(К. Юнг, А. Адлер, Е. Фромм, К. Хорні, Г. Селліван, Е. Берн) 

Змістовий модуль III. Сучасні напрями психотерапії

6 Сугестивна психотерапія

7 Раціональна психотерапія. Наркопсихотерапія

8 Емоційно-стресова психотерапія. Кризова психотерапія

9 Клієнт-центрована розмовна психотерапія

10 Поведінкова психотерапія

11 Ігрова терапія, арттерапія, кататимно-імажитивна психоте-
рапія

12 Тілесно орієнтована психотерапія, музикотерапія

13 Гештальттерапія

14 Психодрама

15 Сімейна, подружня психотерапія

Разом годин: 81
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ЗМІСТ 
 дисципліни 

“ОСНОВИ  ПСИХОТЕРАПІЇ”

Змістовий модуль I. історичні аспекти виникнення 
психотерапії як методу лікування 

Тема 1. Теоретичні основи психотерапії. Варіанти 
класифікації систем, напрямів і методів психотерапії

Ф. Месмер, Шарко. Поняття “тваринний магнетизм”. Сугестивні 
техніки терапії. Психіка і соматичні розлади. Психологічні основи фі-
зичних розладів. Спроби “духовного” зцілення людини. Директивні 
методики. Динамічні напрями. Вербальні та невербальні методи.

 Література [3; 6; 7; 9; 12; 17; 32]

Тема 2. Сутність сучасного розуміння психотерапевтичного 
впливу 

Завдання психотерапевта. Основні вимоги до психотерапевта (2 
семінарських заняття). Емоційна співучасність. Психологічна під-
тримка. Емпатичність. Конгруентність. Щирість. Довіра. Власний 
досвід. Кваліфікованість.

Література [2; 11; 16; 18; 21; 28]

Змістовний модуль II. психодинамічний напрям у психотерапії

Тема 3. Психоаналіз. Історія та розвиток
Теорія З. Фройда. Активна участь клієнта в психотерапевтично-

му процесі. Метод вільних асоціацій. Метод сенсорної фрустрації. 
Регресія. Цензура. Безсвідоме, підсвідоме, свідоме. Ід, его, суперего. 
Взаємодія складових психіки і формування патології. Теорія сексу-
альності. Фази розвитку дитини. Прояв фазної фіксації в дорослої 
людини. Розгалуження психоаналітичної науки.

Література [18; 25; 36]

Тема 4. Сучасний психоаналітичний метод. Динамічні теорії 
особистості. Рівні функціонування особистості

Теорія трібів. Селф-психологія. Теорія об’єктних стосунків. Під-
грунтя сучасного психоаналітичного розуміння формування психо-
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логічної структури особистості. Розлади особистості та види пси-
хологічних захистів. Психоаналіз як метод пізнання. Лікувальний 
психоаналіз. Фази розвитку дитини. Пренатальна, оральна, аналь-
на, фалічна, едипальна, латентна, пубертат. Складнощі в проход-
женні кожної фази. Точки фіксації. Реактивні утворення. Навчання 
конструктивним стосункам з об’єктом. Розвиток емоцій. Розвиток 
особистісного стержня. Проблематика кожної фази, відображена в 
дорослій людині. Психотичний рівень. Межовий рівень. Нарцисиз-
мовий рівень. Невротичний рівень. Особливості функціонування, 
клінічні прояви та симптоми, скарги клієнта, особливості переносу та 
контрпереносу, принципи роботи з представниками кожного з рівнів 
функціонування.

Література [3; 5; 7; 9; 13; 17; 19; 21; 27; 29]

Тема 5. Теорія розвитку самості (селф-психологія, Кохут, 
С. Менцос). Створення нових шкіл динамічної 
психотерапії (К. Юнг, А. Адлер, Е. Фромм, К. Хорні, 
Г. Селліван, Е. Берн)

Нарцисизмовий гомеостаз. Нормальний, патологічний, злоякіс-
ний нарцисизм, антисоціальність. Формування особистісних харак-
теристик, базоване на розвитку самооцінки. Прагнення до визнання. 
Прагнення до влади. Прагнення до любові. Віддзеркалення. Іден-
тифікація. Альтер-его. Психодинамічна теорія Юнга. Психотера-
певтичний процес, структура особистості, періоди життєвого циклу 
за Юнгом. Основні положення адлеріанського вчення. Особливості 
психотерапевтичного процесу. Поняття гуманістичного психоаналізу 
Фрома. Концепція К. Хорні. Мета характерологічного аналізу. Пси-
хотерапія міжособистісних стосунків Г. Селлівана. Теорія трансакт-
ного аналізу Берна. Значення рольових стосунків. Ціль і мета психо-
терапевтичного.

Література [4; 7; 9; 10; 13; 17; 18; 21; 23; 25; 27; 29; 36; 39]

Змістовий модуль III. Сучасні напрями психотерапії

Тема 6. Сугестивна психотерапія
Навіювання (сугестія). Класифікації сугестії. Навіювання у стані 

бадьорості. Навіювання у стані гіпнотичного сну. Показання і проти-
показання до здійснення гіпнотерапії. Ефективність методу. Техніки 
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і методики словесного навіювання. Введення пацієнта у фазогальмів-
ний стан. Характеристики фаз гіпнотичного стану. Директивні і неди-
рективні техніки. Поєднання гіпнозу з іншими психотерапевтичними 
техніками та процедурами. Ускладнення при гіпносугестії. Мораль-
но-етичні та правові аспекти використання сугестивних технік. Ме-
тод самонавіювання. Показання, ефективність, тривалість лікуваль-
ної дії. Керованість фізіологічних і психічних процесів. Техніки та 
методики аутогенного тренування.

Література [3; 4; 9; 16; 20; 21; 26; 27; 32]

Тема 7. Раціональна психотерапія. Наркопсихотерапія
Звернення технік до свідомості та логіки людини. Опора на авто-

ритет лікаря, емоційність впливу. Гнучкість і різноманітність форм 
психотерапевтичного впливу. Технічні прийоми, наукові доведення, 
зрозумілість, ясність, послідовність навіюваних положень. Нарко-
психотерапія — викликання медикаментозного субгіпнотичного ста-
ну для повнішого розкриття хворобливих переживань з наступним 
словесним впливом на виявлені симптоми. Наркогіпноз. Гіпнонар-
коз.

Література [4; 10; 16; 20; 27; 32]

Тема 8. Емоційно-стресова психотерапія. Кризова 
психотерапія

Концепція лікувального впливу стресогенної ситуації як системи 
активного психологічного втручання. Поєднаний вплив на свідому і 
несвідому частини психіки пацієнта, позитивне напруження, створе-
не емоційно-стресовою ситуацією. Техніки: сократичний діалог, емо-
ційно-стресовий гіпноз і аутогенне тренування. Терапевтичні підходи 
при суїцидах і причини суїцидальної поведінки; допомога людям, які 
пережили суїцидальну кризу; робота з групами ризику. Особливості 
роботи з умираючими. Техніки психотерапії при кризових станах.

Література [2; 7; 8; 13; 17; 30]

Тема 9. Клієнт-центрована розмовна психотерапія
Теорія особистості. Теорія порушень і діагностика. Теорія терапії. 

Розмовна психотерапія в світлі психоаналітичної концепції. Методи-
ка терапії: емпатія, безумовне прийняття, самоконгруентність. Ефек-
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тивність, показання та інтеграція терапії. Оцінка перебігу й результатів 
психотерапевтичного впливу.

Література [3; 25; 38; 40]

Тема 10. Поведінкова психотерапія
Теорія. Модель розладів і діагностика в поведінковій психотерапії. 

Мета терапії, планування та показання до неї. Техніки: стимульний 
контроль, контроль наслідків, моделююче навчання, когнітивні мето-
ди. Зв’язок між поведінковою терапією та психоаналізом. Перебіг те-
рапії, перевірка ефективності, завершення роботи.

Література [3; 4; 36]

Тема 11. Ігрова терапія, арттерапія, кататимно-імажитивна 
психотерапія

Особливості роботи з дітьми й особами із зниженим інтелектом. 
Актуалізація внутрішньої проблематики у грі та лікувальний вплив 
ігрового процесу. Терапія творчим самовираженням, показання, успіш-
ність застосування методу. Методика й техніка кататимно-імажитив-
ної психотерапії. Символіка сну наяву: стандартні мотиви. Показання 
та протипоказання до застосування.

Література [3; 4; 18; 19; 24; 28; 33–35; 39]

Тема 12. Тілесно орієнтована психотерапія, музикотерапія
Тілесний вимір психоаналітичного діалогу. Мета, межі, результат. 

Мова тіла у традиційній обстановці. Тілесний діалог у розширеній об-
становці. Метод і техніки роботи. Музикотерапевтичне вчення. Прак-
тика, дослідження. Психоаналітичне обґрунтування методу, показання 
до застосування, результати роботи.

Література [18; 25; 36]

Тема 13. Гештальттерапія
Історія розвитку напряму. Сучасний стан теорії та практики. Кон-

цепція тягара минулого досвіду, що обмежує повноту сьогоднішнього 
життя. Техніки роботи гештальттерапевта. Поняття “тут і тепер”, прин-
цип “гарячого стільця”, спілкування з важливим відсутнім об’єктом, 
рольовий монолог, набуття нового досвіду при актуалізації переживань 
на сеансі, “закриття гештальту”. Орієнтованість напряму на вирішення 
конкретної проблеми. Показання, ефективність.

Література [9; 22; 23; 38]
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Тема 14. Психодрама
Історичний розвиток. Сучасний стан проблеми. Концепція психо-

аналізу в межах психодрами. Терапевтичні техніки. Розвиток твор-
чих основ особистості. Диференційовані показання до застосування. 
Перевірка ефективності впливу психодраматичного лікування.

Література [3; 6; 9; 15; 28; 29; 36]

Тема 15. Сімейна, подружня психотерапія
Поняття “сім’я”. Визначення сімейної психотерапії. Історичний 

розвиток і школи сімейної терапії. Техніки лікування. Мета лікуван-
ня. Визначення проблеми і її розуміння: первинні інтерв’ю. Терапія. 
Показання і протипоказання. Актуальність подружньої психотерапії. 
Техніки лікування. Концепти й методики, орієнтовані на системну 
теорію. Концепти і методики, орієнтовані на психоаналіз. Обстановка 
й умови здійснення подружньої психотерапії. Показання, протипока-
зання, успішність лікування.

Література [3; 4; 9; 16; 20; 21; 26; 27; 32]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Основи психотерапії” передба-
чено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної ро-
боти реферативного типу та складання іспиту, тобто виявити ступінь 
засвоєння студентами фундаментальних понять психотерапії, сучас-
них напрямів, основних технік та методів психотерапії. 

Тему контрольної роботи з дисципліни “Основи психотерапії” 
визначає викладач.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Показання й протипоказання до здійснення психотерапії.
 2. Прогноз у психотерапії.
 3. Класифікація психотерапевтичних методів.
 4. Гіпноз і аутогенне тренування.
 5. Директивні й недирективні техніки гіпнозу.
 6. Техніки та методики аутогенного тренування.
 7. Показання, ефективність, тривалість лікувальної дії гіпнозу.
 8. Раціональна психотерапія.
 9. Наркопсихотерапія.
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 10. Емоційно-стресова психотерапія.
 11. Кризова психотерапія.
 12. Терапевтичні підходи при суїцидах.
 13. Особливості роботи з умираючими.
 14. Концепція психоаналітичного вчення про хвороби.
 15. Теорія конфлікту.
 16. Нарцисизм і самість.
 17. Теорія об’єктних стосунків.
 18. Теорія афектів.
 19. Діагностика в психоаналітичній психотерапії.
 20. Індивідуальна психоаналітична психотерапія.
 21. Групова психоаналітична психотерапія.
 22. Показання, тривалість, ефективність психоаналітичної психоте-

рапії.
 23. Клієнт-центрована розмовна психотерапія.
 24. Теорія особистості в розмовній психотерапії.
 25. Теорія порушень і діагностика в розмовній психотерапії.
 26. Розмовна психотерапія у світлі психоаналітичної концепції.
 27. Поведінкова психотерапія.
 28. Техніки поведінкової терапії.
 29. Зв’язок між поведінковою терапією та психоаналізом.
 30. Ігрова терапія.
 31. Арттерапія.
 32. Кататимно-імажитивна психотерапія.
 33. Тілесно орієнтована психотерапія.
 34. Музикотерапія.
 35. Гештальттерапія.
 36. Психодрама.
 37. Концепція психоаналізу в межах психодрами.
 38. Сімейна психотерапія.
 39. Школи сімейної терапії. Техніки лікування.
 40. Концепти й методики подружньої психотерапії.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТОРОЛЮ

 1. Поняття “психотерапія”. Мета навчання.
 2. Показання і протипоказання до здійснення психотерапії.
 3. Прогноз при психотерапії.
 4. Базові критерії для оцінки показань і прогнозу.
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 5. Вторинні причини захворювання.
 6. Уникнення хроніфікації патологічного процесу.
 7. Інтелектуальна диференційованість методів психотерапії.
 8. Психотерапевтичний контракт.
 9. Класифікація психотерапевтичних методів.
 10. Поняття “гіпноз” і “аутогенне тренування”.
 11. Показання і протипоказання до здійснення гіпнотерапії.
 12. Характеристики фаз гіпнотичного стану.
 13. Техніки і методики словесного навіювання.
 14. Метод самонавіювання.
 15. Введення пацієнта в фазогальмівний стан.
 16. Поєднання гіпнозу з іншими психотерапевтичними техніками та 

процедурами.
 17. Ефективність методу гіпнозу.
 18. Директивні і недирективні техніки гіпнозу.
 19. Техніки і методики аутогенного тренування.
 20. Показання, ефективність, тривалість лікувальної дії гіпнозу.
 21. Раціональна психотерапія.
 22. Наркопсихотерапія.
 23. Технічні прийоми, наукові доведення раціональної психотерапії.
 24. Емоційно-стресова психотерапія.
 25. Кризова психотерапія.
 26. Концепція лікувального впливу стресогенної ситуації.
 27. Позитивне напруження.
 28. Сократичний діалог.
 29. Емоційно-стресовий гіпноз.
 30. Емоційно-стресове аутогенне тренування.
 31. Терапевтичні підходи при суїцидах.
 32. Особливості роботи з умираючими.
 33. Техніки психотерапії при кризових станах.
 34. Допомога людям, які пережили суїцидальну кризу.
 35. Концепція психоаналітичного вчення про хвороби.
 36. Теорія конфлікту.
 37. Нарцисизм і самість.
 38. Теорія об’єктних стосунків.
 39. Теорія афектів.
 40. Діагностика в психоаналітичній психотерапії.
 41. Методи індивідуальної психоаналітичної психотерапії.
 42. Інтерактивна індивідуальна терапія.
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 43. Методи групової аналітичної психотерапії.
 44. Показання, тривалість, ефективність психоаналітичної психоте-

рапії.
 45. Клієнт-центрована розмовна психотерапія.
 46. Теорія особистості в розмовній психотерапії.
 47. Теорія порушень і діагностика в розмовній психотерапії.
 48. Теоретичні основи розмовної терапії.
 49. Розмовна психотерапія у світлі психоаналітичної концепції.
 50. Емпатія, безумовне прийняття, самоконгруентність.
 51. Ефективність, показання та інтеграція клієнт-центрованої тера-

пії.
 52. Оцінка перебігу і результатів психотерапевтичного впливу 

клієнт-центрованої терапії.
 53. Поведінкова психотерапія.
 54. Модель розладів і діагностика в поведінковій психотерапії.
 55. Мета, планування та показання до поведінкової терапії.
 56. Техніки поведінкової терапії.
 57. Стимульний контроль.
 58. Контроль наслідків.
 59. Моделююче навчання.
 60. Когнітивні методи поведінкової терапії.
 61. Зв’язок між поведінковою терапією та психоаналізом.
 62. Перебіг поведінкової терапії.
 63. Перевірка ефективності, завершення поведінкової терапії.
 64. Ігрова терапія.
 65. Арттерапія.
 66. Кататимно-імажитивна психотерапія.
 67. Показання, успішність застосування методу арттерапії.
 68. Показання, успішність застосування кататимно-імажитивної 

психотерапії.
 69. Символіка сну наяву: стандартні мотиви.
 70. Терапія творчим самовираженням. Показання і протипоказання 

до застосування.
 71. Лікувальний вплив ігрового процесу.
 72. Тілесно орієнтована психотерапія.
 73. Музикотерапія.
 74. Мета, межі, результат тілесно орієнтованої психотерапії.
 75. Мета, межі, результат музикотерапії.
 76. Метод і техніки роботи в тілесно орієнтованій психотерапії.
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 77. Метод і техніки роботи в музикотерапії.
 78. Гештальттерапія.
 79. Поняття “тут і тепер”.
 80. Принцип “гарячого стільця”.
 81. Спілкування з важливим відсутнім об’єктом.
 82. Рольовий монолог.
 83. “Закриття гештальту”.
 84. Психодрама.
 85. Концепція психоаналізу в межах психодрами.
 86. Перевірка ефективності впливу психодраматичного лікування.
 87. Визначення сімейної психотерапії.
 88. Історичний розвиток і школи сімейної терапії.
 89. Техніки лікування.
 90. Концепти і методики подружньої психотерапії.
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