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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

 Денна  

(4 роки) 

Заочна 

(4 роки) 

Вечірня 

(4 роки) 

Курс 2 2 2 

Семестр 4 4 4 

Обсяг кредитів 3 3 3 

Обсяг годин, в тому 

числі: 

90 90 90 

Аудиторні 60 60 60 

Модульний контроль    

Семестровий контроль    

Самостійна робота 30 30 30 

Форма семестрового 

контролю 

Залік Залік Залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи та практичні 

засоби, інструменти надання психологічної допомоги особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

- зв’язок із загальною психологією; 

- соціальною психологією; 

- диференціальною психологією; 

- віковою та педагогічною психологією; 

- психодіагностикою; 

- філософією. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Психологічна допомога особистості в 

умовах складних соціально-політичних подій” є: ознайомити аспірантів із сучасними 

тенденціями, принципами та методами надання психологічної допомоги, висвітлити 

показання і обмеження сучасних модальностей психотерапії, особливостей сучасних 

клієнтів, технік, етичних моментів у процесі роботи. 
  

Основними завданнями вивчення дисципліни Психологічна допомога особистості в 

умовах складних соціально-політичних подій” є:  

1) сформувати готовність у аспірантів не лише користатися існуючими підходами до 

надання психологічної допомоги особистості, а й творчо висувати власні гіпотези щодо 

особистісних порушень  в умовах складних соціально-політичних подій; 



2) сприяти розвитку практичних умінь та навичок роботи з різними категоріями 

клієнтів;  

3) навчити гнучко використовувати техніки, методи та прийоми надання психологічної 

допомоги. 
 

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони 

формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1.  теоретичні основи психотерапії та 

психотехніки: цілі, задачі, принципи організації 

роботи з клієнтом, етапи процесу надання 

психологічної допомоги;  

 теоретичні напрями, що пояснюють природу 

психологічних труднощів особистості та 

пропонують шляхи їх розв’язання; 

 аналізувати проблеми клієнта, шукати суть 

психологічної проблеми та альтернативні шляхи її 

вирішення; формулювати мету та завдання 

психотерапії; 

 використовувати комунікативні техніки, 

обирати їх залежно від ситуації спілкування; 

 

Особистісні:  

здатності самопізнання та 

самоусвідомлення необхідності 
пропрацювання власних проблем 

для ефективної роботи в різних 

напрямках психотерапії; 
Здатності до 

самовизначення та вибору 

теоретичного підходу у якому 
відбуватиметься подальше 

самовдосконалення – 

психоаналітик, гештальттерапевт 

тощо); 

 

2.  застосовувати різноманітні діагностичні 

інструменти та психотехніки, методи 

терапевтичного впливу; 

 дотримуватись етичних вимог до особистості 

психотерапевта;  

 проводити вправи з ігротерапії, арттерапії, 

використовувати методики корекційних груп 

різних видів, техніки психогімнастики та 

психодрами; 

добирати психотерапевтичні техніки та 

прововодити заняття в групі, аналізувати їх 

ефективність. 

професійні (навички 
здатності до постановки діагнозу 

– етіологія та симптоматика, 

навички аналізу психологічних 
проблем клієнта, професійний 

інтелект, навички адекватного 

вибору методів та технік 
психотерапії, перетворення 

скарги клієнта у запит).  

 

3.   здійснювати міжпрофесійну взаємодію з 

фахівцями різних галузей у процесі надання 

психологічної допомоги;  

 вирізняти діагностичні критерії особистісних 

порушень внаслідок переживання складних 

життєвих подій в рамках  міжнародних 

класифікацій;  

 Ралізовувати супервізійну підтримку фахівців 

у результаті роботи з складними категоріями 

клієнтів 

 

Інтегральні  – здатності 

налагоджувати міжпрофесійну 

комунікацію фахівців різних 
галузей під час надання 

психологічної допомоги; 

виявляти показники особистісних 

порушень клієнтів та прогнозути 
ефективність психологічних 

практик; організовувати групи 

супервізійної підтримки фахівців 
у процесі аналізу складних кейсів 

із практики   

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __2__ кредитів ЄКТС _60_ годин. 

 

 
1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

  Кількість годин 

Денна форма Заочна і вечірня форма 

Усього  У тому числі Усього  у тому числі 

Л П С Інд

. 

С.р

. 

Л П С інд С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І Теоретико-методологічні основи надання психологічної допомоги особистості 

в умовах складних соціально-політичних подій 

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання та методи надання психологічної допомоги особистості  

Тема 1.1. Психологічна 

допомога особистості в 

умовах системних змін у 

суспільстві. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Тема 1.2. Сучасні методи 

надання психологічної 

допомоги особистості в 

умовах складних 

життєвих обставин 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Тема 1.3. Напрямки 

надання психологічної 

допомоги особистості  

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

Разом за змістовим модулем 

1 

 8  6  12  6  8  12 

Модуль II Особливості надання психологічної допомоги особистості в умовах 

складних соціально-політичних подій 

Змістовий модуль 3 Системні концепції психотерапії 

Тема 2.1. Кризова 

психотерапія 

 
2 

 
2 

 4  
2 

 
2 

 4 

Тема 2.2. Психологічні 

загрози та можливості 

кататимно-імажинативної 

психотерапії 

 

2 

 

2 

 

6  

 

2 

 

2 

 

6  

Тема 2.3. Ресурси 

тілесно- орієнтованої 

психотерапії у роботі з 

складними категоріями 

клієнтів 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 



Тема 2.4. Психологічна 

допомога сім’ям 

постраждалих внаслідок 

складних соціально-

політичних подій 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Разом за змістовим модулем 2  8  8  18  8  8  18 
ІНДЗ             

Усього годин  16  14  30  16  14  30 

 

 

ІV. Зміст дисципліни  
 
 

№ 

з/п 
3.1.Назва модулів, тем та їх зміст 

К-сть годин 

В
сь

о
г
о

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
ій

 

1  Модуль І Теоретико-методологічні основи надання 

психологічної допомоги особистості в умовах складних соціально-

політичних подій 
Тема 1.1 Психологічна допомога особистості в умовах 

системних змін у суспільстві. 

Мета навчання. Поняття психотерапії. Застосування базових 

критеріїв для оцінки показань і прогнозу. Поняття про вторинні 

причини захворювання, здатність встановлювати стосунки, 

уникнення хроніфікації патологічного процесу, розв'язання 

пацієнтом життєвих конфліктних ситуацій, інтелектуальна 

диференційованість методів, психотерапевтичний контакт. 

Класифікація психотерапевтичних методів і показників їх 

застосування. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

Література [3-6; 9-11; 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2 Тема 1.2. Сучасні методи надання психологічної допомоги 

особистості в умовах складних життєвих обставин  

Арттерапія. Бібліотерапія. Музикотерапія. Імаготерапія. 

Казкотерапія. Навіювання (сугестія). Класифікації сугестії. 

Навіювання у стані бадьорості. Навіювання у стані гіпнотичного 

сну. Показання і протипоказання до здійснення гіпнотерапії. 

Поєднання гіпнозу з іншими психотерапевтичними техніками та 

процедурами. Ускладнення при гіпносугестії. Морально-етичні 

та правові аспекти використання сугестивних технік. Метод 

самонавіювання. Показання, ефективність, тривалість 

лікувальної дії. Керованість фізіологічних і психічних процесів. 

Техніки та методики аутогенного тренування. 

Особливості роботи з дітьми й особами із зниженим інтелектом. 

Актуалізація внутрішньої проблематики у грі та лікувальний 

вплив ігрового процесу. Терапія творчим самовираженням, 

показання, успішність застосування методу.  

 

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

 

4 



 

3 Тема 1.3. Напрямки надання психологічної допомоги 

особистості 

Концепція психоаналітичного вчення про хвороби. Теорія конф-

лікту. Нарцисизм і самість. Теорія об'єктних стосунків. Теорія 

афектів. Діагностика в психоаналітичній психотерапії. Методи 

індивідуальної психоаналітичної психотерапії: індивідуальний 

психоаналіз, глибинна індивідуальна терапія, психоаналітична 

інтерактивна індивідуальна терапія. Методи групової 

аналітичної психотерапії: аналітична групова терапія, глибинна 

групова психотерапія, інтерактивна групова психотерапія. 

Показання, тривалість, ефективність 

Література [2; 7; 8; 13; 17; 30] 

 

 

 

2 

4 Всього  8 

 

5 Модуль II Особливості надання психологічної допомоги 

особистості в умовах складних соціально-політичних подій 

Змістовий модуль 3 Системні концепції психотерапії 
 

Тема 2.1. Кризова психотерапія  

Концепція лікувального впливу стресогениої ситуації як системи 

активного психологічного втручання. Поєднаний вплив на 

свідому і несвідому сфери психіки пацієнта, позитивне 

напруження, створене емоційно-стресовою ситуацією. Техніки: 

Сократичний діалог, емоційно-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 [3-6; 10; 20; 29; 31] 

 

 

 

2 



6 Тема 2.2. Психологічні загрози та можливості кататимно-

імажинативної психотерапії 

Методика й техніка кататимно-імажитивної психотерапії. 

Символіка сну наяву: стандартні мотиви. Показання та 

протипоказання до застосування. Сновидіння 

військовослужбовців та практика роботи із ними 

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

 

 

2 

7 Тема 2.3. Ресурси тілесно- орієнтованої психотерапії у роботі з 

складними категоріями клієнтів 

Тілесний вимір психоаналітичного діалогу. Мета, межі, резуль-

тат. Мова тіла у традиційній обстановці. Тілесний діалог у 

розширеній обстановці. Метод і техніки роботи. 

Музикотерапевтичне вчення. Практика, дослідження. 

Психоаналітичне обґрунтування методу, показання до 

застосування, результати роботи. 

Література [18; 25; 36] 

 

 

2 

8 Тема 2.4. Психологічна допомога сім’ям постраждалих внаслідок 

складних соціально-політичних подій 

Визначення сімейної системної психотерапії. Актуальність 

подружньої психотерапії в умовах чкладних соціально-

політичних подій. Концепти й методики, орієнтовані на систем-

ну теорію. Концепти і методики, орієнтовані на психоаналіз. 

Умови здійснення подружньої психотерапії. Показання, про-

типоказання, успішність лікування. 

Література [1; 12; 14; 37] 

 

 

 

2 

9 Всього 8 

 

 

4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 
Зміст завдань до семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

 Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема: «Психологічна допомога особистості в умовах збройного 

конфлікту на Сході України» 

4 

2 Тема:«Психологічна допомога внутрішньопереміщеним особам в 

Україні» 

2 

3 Тема:«Психологічна допомога особистості в умовах 

інформаційної війни» 

4 

4 Психологічна допомога особистості в умовах соціальної 

напруженості 

4 



 

 

 

4.3. Організація самостійної роботи аспірантів 
Зміст завдань для самостійної роботи аспірантів та форми звітності. 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Посттравматичний стресовий розлад. 4 

2 Травма війни 4 

3  Психологія залежної поведінки бійців, що повернулися із зони 

АТО 
4 

4 Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам 2 

8 Міжпрофесійна взаємодія у процесі надання психологічнох 

допомоги 
2 

9 Робота з тілом 2 

10 Символдрама 2 

11 Сімейна системна психотерапія 4 

12 Посттравматичне зростання 2 

13 Короткотривала терапія 2 

14 Самодопомога  2 

 Разом  30 
 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

 

Література [2; 7; 8; 13; 17; 30] 

 

V. Контроль якості знань аспірантів 

 

 
5.1. Форми  і методи поточного контролю 

Завдання до контрольної роботи (тестові завдання). 
 

Варіант А 

 

I. Згрупуйте визначення психотерапії за наступними підходами: 

1. Психологічний підхід; 

2. Медичний підхід; 

3. Інтегративний підхід; 

 

Психотерапія, це: 

а) специфічна ефективна форма впливу на психіку людини з метою забезпечення і збереження її 

здоров’я; 

б) особливий вид міжособистісної взаємодії у процесі якої пацієнтам надається професійна допомога 

психологічними засобами при вирішенні проблем чи труднощів психологічного характеру; 

Разом  14 



в) засіб що використовує вербальні методики і міжособистісні взаємостосунки з метою допомогти 

людині у модифікації стосунків та поведінки, які інтелектуально, соціально і емоційно є негативними; 

г) система лікувальних впливів на психіку і через психіку на весь організм; 

д) цілеспрямоване впорядковування порушень діяльності організму психологічними засобами.   

 

II. Яке з названих завдань виконують психотерапевти? 

   а) вивчають психологічний розвиток індивіда. 

   б) виконують фундаментальні дослідження, що не відносяться до         конкретної галузі психології. 
   в) розв’язують проблеми окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 

   г)вивчають базові властивості особистості. 

 

III. Якому поняттю психології відповідає таке визначення: специфічний вид людської духовної 

практики, основним змістом якої виступає застосування психологічних механізмів впливу для 

корекції активності та розвитку людей у контексті їхніх життєвих обставин та життєвого 

шляху, котрі інтерпретуються як неповторні обставини та неповторна суб’єктивність, 

індивідуальність: 

  

а)  практична психологія; 

б)  наукова психологія; 

в)  соціальна психологія; 

г) організаційна психологія.  

 

IV.  Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 

 

а)  розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз; 

б) вивчення типових механізмів пропоганди; 

в) вивчення впливу психіки на перебіг матеріальних процесів; 

г) базові властивості особистості та її еволюція.  

 

V. Назвіть обов’язкові вимоги до обладнання кабінету психотерапевтичної допомоги: 

а) наявність медикаментозних засобів; 

б) наявність ліжка для релаксації; 

в) наявність обліково-звітної документації; 

г) забезпечення комп’ютерною технікою. 

 

VI. Принцип позитивно орієнтованої активності психотерапевта має такий основний елемент: 

а) постійне удосконалення вмінь та навичок роботи з клієнтом; 

б) формування творчого потенціалу клієнта; 

в) постійне поповнення своїх знань про нові досягнення у психології; 

г) усунення причин, що заважають формуванню соціальної активності особистості. 

VII. Мета психологічної допомоги клієнту полягає: 

а) у наданні клієнту максимально можливого числа варіантів своєї поведінки; 
б) у наданні медикаментозної допомоги; 

в) у переслідуванні власних цілей психолога, реалізації своїх нахилів; 

г)  у формуванні позиції клієнта на основі   “Я-концепції” психолога. 

 

VIII. Цей метод дозволяє психотерапії дозволяє: 

а) метод аутогенного тренування; 

б) метод музикотерапії; 

в) метод арт-терапії; 

г) інший. 

- розвивати цінні соціальні навички; 

- дає можливість спостерігати результати своїх дій і їхній вплив на оточуючих; 
- засвоювати нові ролі і виявляти латентні якості особистості; 

- розвиває навички прийняття рішень; 

-  підвищує самооцінку і веде до зміцнення особистої ідентичності. 



 

IX. Запропоновані вправи стосуються методу: 

 

а) імаготерапії; 

б) аутогенного тренування; 

в) арт-терапії 

г) інші 

- вправи на оволодіння регуляцією дихання; 
- вправи на регуляцію ритмів серцевої діяльності; 

- вправи, що викликають відчуття тепла чи прохолоди та ін.  

 

X. Продовжіть наступні визначення структури казки: 

а) мораль -.......... 

б) коментарій -.......... 

в) діапазон застосування -.......... 

г) терапевтична мішень -............. 

XI. Праналізуйте уривок казки за наступними складовими: 

Мораль, коментарій, діапазон застосування казки, терапевтична мішень, ціль. 

..... - Скажіть будь-ласка куди мені звідси йти? 

- Це залежно куди Ви хочете прийти, - відповів Кіт. 

- Та мені майже все одно , - сказала Аліса. 

- Не турбуйся куди небудь ти обовязково попадеш, - сказав Кіт, - звичайно якщо не зупинишся 

напівдороги.  

Поясніть сутність наступних функцій казки:  

зеркала, “Депо”, альтернативного вибору, свобода пацієнта і терапевта у роботі з проблемою, підтримки, 

нового ресурсу, освоєння нового культурного простору, прийняття відповідальності. 

 XII. Цей комплекс досить поширений і породжений виключно стосунками між дітьми та 

батьками. В процесі розвитку особистості він виявляється у вигляді боягузства, вимогливості, 

страху неприйняття, відчуття провини тощо. 

 
а) комплекс Іони; 

б) комплекс Електри; 

в) Едипів комплекс; 

г) комплекс Каїна.  

 

XIII. До факторів формування механізмів захисту належать 

 а) індивідуальні особливості; 

б) соціальна ситуація розвитку; 

в) розвиток “Я” 

г) усі відповіді правильні 

 

XIV. Перераховані типи поведінки клієнта є формами: 

- мовчання пацієнта; 

-  відсутність відчуттів; 

- ригідність, або надмірна рухливість; 

- фіксація часу; 

- зацикленість на дрібницях; 

- уникання певних тем; 

- запізнення, пропуск сеансів, забування. 

а) опору; 

б) перенесення; 

в) проекції; 

г) інше    



 

XV. Це поняття використовується у ситуації, коли відчуття, спрямовані на будь-яку людину, 

насправді стосуються іншої особистості. Це можуть бути фігури з дитинства, більш пізнього 

періоду, або з теперішнього клієнта. 

  

а) трансфер; 
б) витіснення; 

в) заміщення; 

г) інше. 

 

XVI. Несвідоме це: 

а) зміст психічного життя про який людина не здогадується в даний момент; 

б) зміст психічного життя про який людина не знає тривалий час; 

в) весь витіснений зміст психічного життя; 

г) уявлення, які в даний момент можуть бути свідомими, але в наступну мить стати несвідомими, проте 

можуть знову стати свідомими за певних умов;  

д) зміст психічного життя, яке складають примітивні інстинкти, витіснені емоції і спогади тощо.  

е) усі відповіді правильні. 

 

XVII. Ця інстанція в стуктурі душевного життя є: 

- несвідомим цензором; 

- частиною Его, яка не так тісно пов’язана з свідомістю; 

- тим, що виявляється як совість чи відчуття провини;  

а) Ід; 

б) Его; 

в) Супер – Его 

г) інше. 

 

XVIII. Заміщення – це: 

а) сукупність несвідомих психічних процесів, які покликані захистити Его від загроз з боку реальності; 

б) несвідомий процес завдяки якому дитина поводиться, думає і відчуває так, як би це робили її батьки; 

в) один із механізмів переведення несвідомих, неприйнятних для Его бажань в прийнятні форми; 

г) усі відповіді правильні.     

 

XIX. Цей рівень функціонування психічного життя  включає “доступну память” готову без 

особливих зусиль увійти до сфери свідомості: 

а) несвідоме; 

б) підсвідоме; 

в) свідомість; 

г) інше. 
 

XX. Опишіть стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом та дайте характеристику окремих 

типів, які тут формуються.  

 

 

5.2. Форми  і методи підсумкового контролю 

Питання до екзамену (заліку) 
 

1. Суть поняття "психотерапія". Завдання психотерапевта. 

2. Історія розвитку психотерапії. 

2. Класифікація методів психотерапії. 

3. Категорії клієнтів, що потребують психотерапевтичної допомоги. 

5. Елементи психотерапії в роботі вчителя. 

1. Суть поняття "психологічна допомога". 

2. Становлення психологічної допомоги як соціального інституту і професії. 



3. Основна проблематика та особливості розвитку психологічної допомоги в 

сучасному світі. 

4. Складові процесу психологічної допомоги, основні завдання і форми роботи. 

5.  Класифікація, функції та етика практичного психолога. 

6. Структурування процесу психологічної допомоги. Перша зустріч. 

1. Комунікативні техніки у консультативній допомозі та етикет. 

2. Етапи процесу психологічної допомоги та прогноз перспектив. 

3. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Поняття захисних механізмів та їх 

характеристика.  

4. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Описання консультативного, 

психотерапевтичного процесу та основних психотехнік. 

5. Аналітична психологія К.Юнга. Структура особистості. Основні психотехніки. 

6. Типологія К.Юнга і соціоніка. 

7. Описання консультативного  та психотерапевтичного процесу аналітичної 

психології К.Юнга. 

8. Індивідуальна психологія А.Адлера. 

9. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма на неофрейдизм. 

10. Суть трансактного аналізу Е.Берна. 

11. Концепція К.Роджерса. Основні поняття, описання консультативного і 

психотерапевтичного процесу. Психотехніка у концепції К.Роджерса. 

12. Гештальттерапія. Основні поняття і положення. 

13. Гештальттерапія. Описання консультативного і психотерапевтичного процесу та 

основних психотехнік. 

14. Основи супервізії в гештальттерапії. 

15. Сугестивна психотерапія. Гіпноз, навіювання і самонавіювання.  

16. Суть поняття "позитивна психотерапія". 

17. Короткий огляд історії виникнення та розвитку позитивної психотерапії. 

18. Техніки позитивної психотерапії, засновані на теорії виникнення захворювань. 

19. Тілесно-орієнтована психотерапія. 

20. Когнітивна психотерапія А. Бека. 

21. Реальнісна психотерапія у. Глассера. 

22. Раціонально-емотивна психотерапія А. ЕЛЛІСА. 

23. Біхевіоральний напрям у психотерапії. 

24. Процесуальна психотерапія. 

 

 
5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А Відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 
 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 66              64 

Максимальна кількість балів: 120 

 120:100=1,2. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,2 = загальна кількість балів. 

 

 

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Під час вивчення курсу виконуються 3 самостійні роботи (завдання до самостійної 

роботи див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п.7.2.). Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 



Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і 

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за 

тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля (5 хв. зі 

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти:  

- Слайди до презентації – 5 балів 

- Повнота розкриття теми – 10 балів 

- Якість інформації – 5 балів 

- Самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18. Рекомендована література 

 

VІІ. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

Базова 

1.   Браун Д. Психология Фрейда и постфрейдисты. / Д. Браун. - М.: "REFL-book"; К.: "Ваклер", 

1997. -304 с. 

2. Vigo D, Patten S, Pajer K,  Krausz M, Taylor S, Rush B, et al .. Mental health of communities 

during the COVID - 19 pandemic. Can J Psychiatry. (2020) 65: 681- 7. 101177/0706743720926676 - 

DOI - PMC - PubMed  

2.   Калина Н.Ф. Психотерапія: підручник / Н.Ф. Каліна. К.: Академвидав, 2010. – 288 с. 

3. Калина Н.Ф. Основы психоанализа. / Н.Ф. Каліна. — М.: - "Рефл-бук", К.: "Ваклер". 2001. — 

352 с. 

4. Лейбин В. Постклассический психоанализ. Энциклопедия. / В. Лейбин Том 1. М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека 

Александра Погорельского») — 472 с. 

5.  Popovych, I., Pavliuk, M., Hrys, A., Sydorenko, O., Fedorenko, A., & Khanetska, T. 

(2021). Pre-game expected mental states in men’s mini-football teams: a comparative analysis, 



Journal of Physical Education and Sport, 21(2), 772-782. DOI: 10.7752/jpes.2021.02096 

https://efsupit.ro/images/stories/martie2021/Art%2096.pdf 

6. Тernavska Т., Shaumian, O., Mishenina, T., Voloshchuk, I., Raievska, Y., & Hrys, A. 

(2020). Socio-Psychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in 

Places of Imprisonment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 

11(3), 54-71. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/109 

 

 

 

7. Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів: Навчальний посібник для 

студентів психологічних факультетів / К.А. Бабенко, Т.В. Горобець, Н.В. Шавровська. – 

Черкаси: “Черкаський ЦНІІ”, 2012. – 228 с.  

8.   Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. 

СПб.: Питер Пресс, 1997. - 608 с. 

 

 

Додаткова 

1.   Адлер А. Понять природу человека. / А. Адлер. - СПб.: Гуманитарное агентство 

"Академический проект", 1997. - 251 с. 

2.   Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. / А. Адлер. - Вступ. Ст. А.М. 

Боковикова. -М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1995. -296 с. 

3.   Адлер Г. Лекции по аналитической психологии. / Г. Адлер. -  М., 1996. - 282 с. 

4.   Бессознательное. Многообразие видения. Новочеркасск.: Агенство Сагуна, 1994. - 223 с. 

5.   Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. / Э. Берн. - СПб.: 

МФИН, 1992. - 448 с. 

6.   Винникотт Д. Разговор с родителями. /Д. Винникотт. -  М.: Независимая фирма "Класс", 

1995. - 112 с. 

7.   Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. / Э. Джонс Общ. Ред. А.М.Руткевича. - М.: 

"Гуманитарий" АГИ, 1997. - 448 с. 

8.   Зеленский В.В. Аналитическая психология. Словарь. /  В.В. Зеленский. - СПб., 1996. - 324 с. 

9.   Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. /  Ж. Лакан   М., 1997. - 184 с. 
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