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Вступ 

 Дисципліна «Групова психотерапія» належить до вибіркових дисциплін. 

Вона посідає важливе місце в структурно-логічній схемі програми підготовки 

фахівця у галузі клінічної психології, оскільки опрацьовує важливий аспект 

фахової діяльності психолога:  розуміння основ та оволодіння базовими 

навичками проведення групової психотерапії та розуміння супервізійного 

процесу. Дисципліна спрямована на розвиток знань про цілі та види сучасної 

групової психотерапії, етичні аспекти роботи групового психотерапевта.  

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: 

«Групова 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: ІV   

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета дисципліни – формування знань про технології, застосовувані у 

груповій психотерапії, та базових умінь і навичок з їх застосування. 

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; загальних 

компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.; 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети.;спеціальних компетентностей обирати і 

застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові 

методики і техніки практичної діяльності; здійснювати практичну діяльність 

(тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік.; організовувати 

психотерапевтичну взаємодію з групою, аналізувати та оцінювати її 

ефективність 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. 

7. Здатність розробляти та управляти проектами. 

8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

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 організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 



5. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

6. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

7. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

8. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

9. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 

10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

11. 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 Кількість годин 

Лекції Семінарськ

і 

Самостійна 

робота 

1 Принципи групової психотерапії 6 3 20 

2 Фази розвитку терапевтичної групи 8 3 20 

3 Механізми групової психотерапії 6 2 20 

4 Техніки групової психотерапії 8 4 20 

5 Особистість та вимоги до кваліфікації 

групового психотерапевта  

4 2 20 

6 Основи супервізії 6 2 20 

 ВСЬОГО 38 16 120 

 

Індивідуальне завдання: розробити кейс з клієнт-центрованої 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 заліку. 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. Розкрийте суть групової психотерапії.  

2. Назвіть мету і завдання групової психотерапії.  

3. Опишіть механізми лікувальної дії групової психотерапії.  

4. Назвіть фази розвитку психотерапевтичної групи.  

5. Яка роль групового психотерапевта?  

6. Опишіть методи групової психотерапії 

7. Принципи групової психотерапії 

8. Фази розвитку терапевтичної групи 

9. Механізми групової психотерапії 

10. Техніки групової психотерапії 



11. Особистість та вимоги до кваліфікації групового психотерапевта  

12. Основи супервізії 

13. Етичні аспекти діяльності групового психотерапевта 

 

 

6. Список рекомендованої літератури. 

 

Основна література: 

1. Lothstein, L. M., &Thomas, K. (2021). 

TheTheoryandPracticeofGroupPsychotherapy. 

2. Рудестам К. Групповаяпсихотерапия. – Москва: Прогресс, 1990. – 368 с.  

3. Corey, G. (2015). Theoryandpracticeofgroupcounseling. CengageLearning. 

4. Cox, P. D., Vinogradov, S., &Yalom, I. D. (2008). Grouptherapy. In R. E. Hales, 

S. C. Yudofsky, & G. O. Gabbard (Eds.), 

TheAmericanPsychiatricPublishingtextbookofpsychiatry (pp. 1329–1373). 

AmericanPsychiatricPublishing, Inc.. 

 

Додаткова: 
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CengageLearning. 

2. Burlingame G. M., McClendon D. T., &Alonso J. Cohesioningrouptherapy / 

Burlingame G. M., McClendon D. T., &Alonso J. // Psychotherapy. –  2011. – 

№48(1). – С. 34–42. 

3. Heimberg R.G., Becker R.E. Cognitive-

BehavioralGroupTherapyforSocialPhobia: 

basicMechanismsandClinicalStrategies. – NewYork: TheGuilfordPress, 2002. – 

316 р.  


