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ВСТУП 

Дисципліна когнітивно-поведінкова психотерапія присвячена найбільш 

популярному методу у світовому професійному співтоваристві з доказаною 

ефективністю. Значення введення такої дисципліни зумовлено підвищенням 

вимог суспільства до якості медичного обслуговування, потреби населення у 

зміцненні психічного і психологічного здоров’я та соціальних 

компетентностей. 

Когнітивно-поведінкова психотерапія пояснює психологічні проблеми, як 

наслідок некоректної переробки інформації, що надходить до мозку. В 

результаті, людина робить помилкові умовиводи та стає не в змозі ефективно 

управляти своєю поведінкою. В основу когнітивно-поведінкової психотерапії 

покладена корекція помилкових умовиводів, що дозволяє змінити відношення 

до проблемних реакцій та виправити поведінкові помилки. 

Когнітивно-поведінкова психотерапія припускає, що проблеми людини 

обумовлені викривленням реальності, що базується на неправильних 

уявленнях, які, в свою чергу, виникли в результаті неправильного навчання в 

процесі розвитку особистості. Терапія полягає в пошуку викривлень у мисленні 

та в навчанні альтернативному, більш реалістичному способі сприйняття свого 

життя. 

Найбільш широко когнітивно-поведінкова психотерапія використовується 

в клінічній практиці, психологічному консультуванні, роботі з персоналом. 

На даний час більшість населення при появі відчуття різкого погіршення 

якості життя та самопочуття і без адекватної оцінки свого психічного та 

психологічного стану у першу чергу звертаються по допомогу до психологів як 

фахівців з питань саме психічного здоров’я, але не психіатрів – внаслідок 

розповсюдженої стигматизації даного фаху у суспільстві. У свою чергу 

психологи, не маючи базової медичної освіти, можуть проводити психологічну 

і патопсихологічну діагностику, надавати лише психологічну допомогу, 

проводити заходи з соціально-психологічної реабілітації, направляти таких 

пацієнтів до лікарів-психіатрів чи психотерапевтів, але не лікувати психічні 

розлади методами  психотерапевтичного втручання. Тим не менш, у реаліях 

повсякдення психологи постійно надають допомогу хворим з різними видами 

непсихотичних психічних порушень, не розрізняючи межі своєї компетенції. 

Тоді як найкращим способом лікування багатьох пацієнтів з субклінічними та 

легкими непсихотичними психічними розладами була б сумісна робота 

психіатрів чи психотерапевтів та психологів.  
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Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма навчання  

Загальні 

показники  

Характеристика 

дисципліни 

Рівень вищої освіти: другий  

(освітньо-професійний)  

 

Навчальна 

дисципліна: 

«Когнітивно-

поведінкова 

психотерапія» 

Лекції: 38 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 16 год.  

 Цикл дисциплін 

вільного вибору  

 
Індивідуальні 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна програма 

Клінічна психологія 

Статус 

кредитного 

модуля: 

вибірковий  

 

Самостійна робота:  

120 год. 

 

Семестр: ІV  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю: залік 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами, 

основними поняттями, базовими положеннями когнітивно-поведінкової 

психотерапії. Передбачається викласти процедуру когнітивно-поведінкової 

психотерапії, пояснити особливості діагностики у когнітивно-поведінковій 

психотерапії та можливості її застосування. А також показати критерії 

застосування цього виду психотерапії у клініці невротичних, особистісних, 

соматоформних і психосомтатичних розладів, а також розладів поведінки у 

дорослих та дітей  у порівнянні з іншими психотерапевтичними методиками. 

 

Завдання (навчальні цілі) полягають у формуванні у студентів складових 

інтегральної компетентності - здатності вирішувати складні завдання і 

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у сферах клінічної 

психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог; спеціальних компетентностей: 

здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.; 

здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 
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використанням науково верифікованих методів та технік.; здатність 

дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями; організовувати консультативну та/або 

психотерапевтичну взаємодію з клієнтом та групою, аналізувати та оцінювати її 

ефективність; формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічного консультування та психотерапії, вміти їх розв’язувати із 

застосуванням сучасних наукових методів. А також таких загальних 

компетентностей 
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

3. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік. 

4. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

5. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

7. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

8. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

9. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

10. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

11. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики  
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12. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 

13. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо) 

 

 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі освіти мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

 Уміння обстежувати, розуміти та будувати діагностичне 

формулювання кожного клінічного випадку у КПТ- моделі: 

 Демонструвати належні навички ефективного проведення діагностичної 

бесіди з використанням відповідних навичків слухання, інтерв’ювання, 

відповідного вербального та невербального спілкування.  

 Уміти використовувати відповідні діагностичні методики та 

інструменти (опитувальники, рейтингові шкали, техніки спостереження 

та ін.) та належним чином їх інтерпретувати. 

 Розуміти проблеми пацієнта у робочій моделі КПТ.  

 Уміти спільно з пацієнтом будувати діагностичне формулювання, 

встановлювати терапевтичні цілі і планувати терапію.  

 Підсумовувати, порівнювати, співставляти теоретичну модель КПТ з 

іншими моделями психіатричних розладів у такий спосіб, щоб досягати 

оптимального розуміння кожного випадку та вибору найбільш 

ефективних стратегій та методів допомоги кожному клієнту.  

 
Демонструвати належні  знання і практичні навички щодо застосування  

КПТ-втручань, які є науково обґрунтовані та щодо яких є докази їх 

ефективності при тому чи іншому психіатричному розладі. 

 Бути освіченим у суміжних спеціальностях та загалом науці психіатрії 

та психотерапії, розуміти внесок і цінність інших підходів, наявність 

відповідних наукових даних та доказової бази щодо їх ефективності при 

тому чи іншому психіатричному розладі. 

 Уміти співпрацювати з клієнтом у процесі психотерапії, пояснюючи 

йому відповідні аспекти праці, узгоджуючи цілі і стратегії, навчаючи 

клієнта відповідних технік, делегуючи йому належну частину праці у 

формі домашніх завдань, допомагаючи йому з часом ставати «самому 

собі психотерапевтом». 

 Використовувати відповідний арсенал методик оцінювання 

(опитувальники, шкали та ін.) для моніторингу ефективності терапії.  

Будувати, підтримувати та завершувати терапевтичний стосунок:  

 Уміти будувати з клієнтом партнерський стосунок співпраці щодо 

досягнення цілей психотерапії. 
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 Встановлювати і утримувати належні професійні границі.  

 Уміти оцінювати наявність ризику/небезпеки для пацієнта, терапевта чи 

інших осіб і ефективно реагувати у відповідних випадках.  

 Бути свідомими та належним чином дотримуватися етичних та 

юридичних аспектів психотерапевтичної практики. 

 Усвідомлювати можливий вплив власного психологічного стану, 

особистісних характеристик, моральних, релігійних цінностей на 

психотерапевтичний процес та терапевтичний стосунок – і уміти в 

належний спосіб (при потребі залучаючи допомогу у формі супервізії та 

ін.) вирішувати можливі проблеми та загрози. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р

сь
к

і 
 /

 

п
р

а
к

т
и

ч

н
і С
а
м

о
ст

і

й
н

а
 

р
о

б
о
т
а
 

Тема 1 
Введення в когнітивно-поведінкову 

психотерапію. 

4 2 20 

Тема 2 

Загальна організація терапевтичного 

процесу у моделі когнітивно-поведінкової 

психотерапії. 

6 2 10 

Тема 3 Базові техніки когнітивної психотерапії.  4 2 20 

Тема 4 Корекція помилкових стратегій мислення. 4 2 20 

Тема 5 Поведінкові техніки в КТП.  6 2 20 

Тема 6 Когнітивно-поведінкова терапія розладів. 4 2 10 

Тема 7 
Когнітивно-поведінкова терапія з дітьми та 

підлітками. 

4 2 10 

Тема 8 
«Третя хвиля у когнітивно-поведінковій 

терапії. 

6 2 10 

Всього 38 16 120 

 

Індивідуальне завдання: розробити кейс з КПТ з використанням вивчених 

технік 

 

3. Методи навчання 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання; побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність  
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( навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

  

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання атестації є виконання 

самостійних завдань протягом викладання дисципліни. Атестація проводиться 

у вигляді усного іспиту. Для оцінювання результатів навчання застосовується 

100-бальна шкала оцінювання. 

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка  

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище 

середнього рівня з кількома 

помилками) 

74-81 Добре (в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не 

зараховано 

Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку. 

1. Основи когнітивно-поведінкової  психотерапії. 

2. Діагностика в КПТ. 

3. Показання й протипоказання до КПТ. 

4. Концептуалізація (формулювання) у КПТ. 

5. Когнітивно-аналітична терапія. 
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6. Теорії розвитку дитини в КПТ. 

7. КПТ «третьої хвилі». 

8. КПТ теорії розвитку особистості. 

9. Класифікація особистісних розладів та види когнітивно-поведінкової 

терапії. 

10. КПТ межового розладу особистості. 

11. КПТ гніву та агрессії. 

12. Теорії неврозів в КПТ. 

13. Особливості КПТ психотичних пацієнтів у ремісії. 

14. Теорії депресії в КПТ. 

15. КПТ депресивних розладів. 

16. КПТ клієнтів з ОКР. 

17. КПТ фобічних розладів. 

18. Групова КПТ клієнтів з різними порушеннями. 

19. Особливості КПТ із залежностями. 

20. Особливості КПТ зі станом гострого горя. 

21. Особливості КПТ з жертвами насильства. 

22. Особливості КПТ з психосоматичними пацієнтами. 

23. Особливості КПТ з дітьми. 

24. Особливості КПТ з підлітками. 
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