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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психодрама» складено відповідно до 

освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – за вибором.  

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 (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психодрама» 

Лекції: 38 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 16 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: за вибором  

 

Самостійна робота:  

120 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

10 год.  

Семестр: ІІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Презентація кейсів 

роботи з методом 

соціометрії (реферат, 

презентація) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 



 

 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу полягає у ознайомленні здобувачів з теоретичними 

основами психодрами, її базовими поняттями та техніками роботи з різними 

особистісними та груповими проблемами. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психосоматика” полягають у 

формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 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:  

 

знати: 

• найбільш важливі теоретичні поняття, що відносяться до психодрами, 

рольовій грі, групової психотерапії та соціометрії; 

• методи (техніки) роботи з різними проблемами, що виникають; 

• основні етапи роботи керівника психодрами, завданнях, пов'язаних з її 

практичним проведенням 

• засоби створення і підтримки оптимального рівня взаємодії в групі; 

• дотичні до психодрами методи роботи з групами 

           

вміти: 

• за допомогою конкретних технік, вправ і групових ігор створювати і 

підтримувати в групі атмосферу безпеки і саморозкриття. 

• володіти техніками психодрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Психодрама Я.Л. Морено. Теоретичні основи.  

1 Психодрама: історія виникнення 

та теоретичні конструкти. 

10 2 2   8 

2 Ранні психодраматичні  

досліди Я.Л. Морено. 

Етапи психодраматичного руху. 

12 4 2 2  8 

3 Основні психодраматичні поняття. 10 2 2   6 

4 Спонтанність, дія, 

креативність,«консерви», 

креативні якості людини. 

10 2 2   8 

5 Фази / етапи психодрами.  

 

12 4 2 2  8 

6 Психотерапевтичні принципи в 

психодрамі 

6 2 2   4 

7 Психодрама і соціометрія. 12 4 2 2  8 

8 Психодрама, соціодрама, театр 

спонтанності 

8 2 2   6 

 Разом за частиною 1 80 22 16 6 4 58 

Частина 2. Психодраматичні технології групової роботи 

9 Основні 
психодраматичні техніки. 

6 2 2   4 

10 Практична робота з групою на 

стадії розігріву. 

10 4 2 2  6 

11 Робота ведучого на основній 

та заключній фазі 

психодрами 

10 4 2 2  6 

12 Проблеми роботи з групою і 

особистість тренера, складні 

групові ситуації, способи роботи з 

ними, проблема опору, довіри і 

безпеки. 

8 4 2 2  4 

13 Монодрама як різновид психодрами 6 2 2    4 

14 Особливості психодрами в он-лайн  10 4 2 2  6 

15 Суміжні із психодрамою методи та 

форми роботи з групою 

10 4 2 2  6 

16 Гештальт-терапія та психодрама 6 2 2   4 

17 Плейбек-театр як спосіб роботи з 

групою 

6 2 2   4 

18 Театр пригноблених та психодрама 6 2 2   4 

19 Арт-терапія та психодрама 6 2 2   4 

20 Індивідуальне завдання 16 6   6 10 

 Всього за частиною 2 140 38 22 10 6 62 

 Всього годин 180 60 38 16 6 120 

 Залік - усний       

 



 

 

Індивідуальне завдання 

Застосувати метод соціометрії з групою та проаналізувати процес й 

результат у вигляді доповіді (презентація). 

  

  

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 семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова 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 Етапи творчого шляху Я.Л. Морено, створення психодрами, соціометрії та 

групової психотерапії. 

2 Основні психодраматичні поняття та етапи психодрами: 

3 «розігрів», «дія», «рольова зворотній зв'язок», «Шерінг».  

4 Процес аналіз, його завдання. 

5 Проблема опору і довіри, форми опору, методи роботи з опором, 

достоїнства і недоліки групових форм роботи. 

6 Основні ролі директора психодрами, феномен контрпереноса, етичні вимоги 

і проблема кордонів. 

7 Підготовка групи до роботи «розігрів», активізація спонтанності та 

підвищення рівня довіри, групові ігри, «чекінг», фази розвитку групи. 

8 Відмінності між рольовою грою і психодрамою: техніки, завдання, області 

застосування, тимчасові обмеження, співвідношення імпровізації і заданого 

сценарієм, ступінь активності, відміну заключних фаз. 

9 Феномен перенесення в психодрамі та інших формах психотерапії, сутність 

перенесення, емпатія і «тілі», групове несвідоме. 

10 Директор / ведучий - професійні якості, ролі, здібності й особистісні 

характеристики, необхідні для розуміння інших і успішної роботи з групою. 

11 Омніпотентние тенденції в роботі ведучого і їх вплив на особливості 

групової роботи, процеси інтроекціі і сепарації. Методи роботи ведучого 

над собою, динаміка уявлень про тренера і пошук свого стилю. 

12 Поняття: «тілі», «соціальний атом» і його будова, «соціальна смерть». 

13 Соціометрія, соціометричні критерії, динамічні соціометричні та 

ідентифікаційні вправи в групі. 

14 Основні психодраматичні техніки, їх призначення та особливості 

виконання. 

15 Застосування психодрами при роботі із захворюваннями, аналіз життєвих 

подій, «синдром роковин», геносоціограмма по А. Шутценбергер. 

16 Конкретність опису, автентичність поведінки («тут і зараз», максимальне 

залучення, спонтанні опису) як принципи використання рольових ігор у 

психотерапії. 

17 Принцип фокусування, зміни часових параметрів, драматизації, 

зовнішнього втілення внутрішнього. 

18 Складні групові ситуації, труднощі тренера та шляхи їх подолання. 

19 Особливості психоаналітично орієнтованих форм психодрами. 

20 Основні поняття, що застосовуються для пояснення діадного та групової 

взаємодії: перенесення і контр-перенесення, психологічний захист: 

(проекція, опір, витіснення, раціоналізація), сепарація, інтроекція, регресія, 

групове несвідоме). 

21 Техніка проведення психодрами, центрованої на протагонисте, її 

особливості та етапи. 

22 Психодрама, спрямована на групу, центрована на групі і на темі. 

23 Практична робота з групою на стадії розігріву, цілі, завдання, техніки. 

Способи організації та форми проведення вправ і групових ігор. 



 

 

24 Поняття «катарсис», катарсис у психодрамі. 

25 Особливості застосування психодрами в роботі з підлітками (інтра психічна 

психодрама Пітцеле). 

26 Застосування психодрами в роботі з сім'єю. 

27 Особливості використання психодрами з жертвами насильства: діти і 

дорослі. 

28 Особливості роботи з над-реальністю в психодрамі (додаткової реальністю, 

завершення незавершених подій, робота зі сновидіннями, проба 

майбутнього, «чарівний магазин». 

29 Основний зміст і завдання заключній стадії психодрами, рольова і 

ідентифікаційна зворотній зв'язок, шерінг, правила його проведення, процес 

аналіз. 

30 Зміст основного етапу психодрами. 

31 Призначення та зняття ролей, обмін ролями, дублювання, функції дубля. 

32 Перші психодраматичні і театральні досліди Я.Л. Морено. Етапи 

психодраматического руху. 

33 Соціометричні дослідження Я.Л. Морено на початку 30-х років, виникнення 

соціометрії, соціометричний тест, соціограма, соціодінаміческіе закони. 

34 Психодрама в роботі з людьми, що мають серйозні труднощі в навчанні. 

35 Роль, рольова поведінка, психосоматичні та соматичні ролі. 

36 Псіходраматерапія і динаміка потягів (Г. Лейтц). 

37 Псіходраматерапія і соціометрія (Г. Лейтц). 

38 Псіходраматерапія в аспекті теорії ролей: психопатологічні порушення, 

рольової дефіцит, атрофія ролей, рольові конфлікти. 

39 Спонтанність, дія, креативність, «консерви», креативні якості людини. 

40 Рольовий розвиток, його стадії, зв'язок з навчанням і 

базовими психодраматичний техніками. 

41 Особливості проведення психодрами зі злочинцями. 

42 Ролі клієнтів у психотерапевтичній групі. 

43 Динамічні процеси в групі, поняття про груповий динаміці, елементи 

групової динаміки. 

44 «Важкі» клієнти в групі і робота з ними. 
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