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Вступ 

Дисципліна «Гештальт-терапія» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» заспеціальністю053 

«Психологія». Гештальт-терапія – це один з напрямків сучасної психотерапії, 

що базується на принципах глибинної психології. В ньому використовується 

особливі методи роботи з зосередженістю на тому, що відбувається тут та 

зараз, за допомогою усвідомленості, феноменології та парадоксальної теорії 

змін; відбувається запрошення до діалогічних відносин; розглядається теорія 

поля, а також творчий підхід до життя иа процесу терапії.. 

Дисципліна спрямована на розвиток знань про теоретико-практичне 

підґрунтя гештальт-терапії, вмінь та навичок застосування основних технік 

гештальт-терапії. Особлива увага приділяється забезпеченню центральних 

умов гештальт-терапії. 

Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студента.  

Статус навчальної дисципліни – вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни -  6 кредитів ЄКТС. 

        Семестровий контроль – залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма навчання  

Загальні 

показники  

Характеристика 

дисципліни 

Рівень вищої освіти: другий  

(освітньо-професійний)  

 

Навчальна 

дисципліна: 

«Гештальт-

терапія» 

Лекції: 38 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 16 год.  

 Цикл дисциплін 

вільного вибору  

 
Індивідуальне 

завдання: 6 год. 

Освітньо-професійна програма 

Клінічна психологія  

Статус 

кредитного 

модуля: 

вибірковий  

 

Самостійна робота:  

120 год. 

 

Семестр: ІІІ  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість 

кредитів (годин):  

6 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю: залік 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1. Мета дисципліни – формування знань про особливості гештальт-терапії у 

психотерапії та її центральні технологічні аспекти. 

Завдання навчальної дисципліни: 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 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  

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 мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

Мати відповідні уявлення про методологію та методи психологічного 

дослідження; 

Мати уявлення про принципи та категоріальний апарат психологічного 

дослідження; 

Мати уявлення про організацію та зміст психологічного дослідження; 

Знати основні рівні, етапи та стадії наукового дослідження та знати 

особливості оформлення результатів дослідження;  

Вміти приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

Вміти дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Вміти розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Вміти організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

Знати різні моделі психологічної допомоги та адекватно обирати релевантну 

актуальним завданням психологічної практики  

Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у нормі 

та патології у контексті визначення та розв’язання професійних завдань. 



Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з представниками 

суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними працівниками, соціальними 

педагогами тощо) 
 

2. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Лекції Семінарсь

кі 

Самостійна 

робота 

1 Історія виникнення та розвитку 

методу гештальт-терапії та його 

місце у системі 

психотерапевтичних підходів. 

 

6 2 20 

2 Характеристика та призначення 

етапів проведення 

психотерапевтичної сесії за 

методом гештальт-терапії 

6 2 20 

3 Встановлення терапевтичних 

відносин 

6 2 20 

4 Підсилення підтримки 

 

8 4 20 

5 Модифікація та розірвання 

контакту. 

 

6 2 20 

6 Терапевтична практика. 6 2 20 

 ВСЬОГО 38 16 120 

 

Індивідуальне завдання: розробити кейс з гештальт терапії  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  

( 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. Теорія поля 

2. Феноменологія підходу 

3. Усвідомлення 



4. Зони усвідомлення 

5. Усвідомлення відносин 

6. Екзистенційний вимір 

7. Парадоксальна теорія змін 

8. Творча байдужість 

9. Встановлення терапевтичних відносин 

10. Діалогічні відносини 

11. Встановлення діагнозу 

12. Клієнт у відносинах та процесі 

13. Перенос та контрперенос 

14. Тілесний процес та регресія 

15. Терапевтична практика 

16. Власний стиль 

17. Етичні ділеми 

6. Рекомендовані джерела:  
 

Основні: 
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Publications Ltd. 2009  
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3. Jeremy Holmes & Anthony Bateman. An Introduction to Psychoanalysis: 
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Routledge 
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Psychoanalysis. — 2017 
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Introduction. — 2021 
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