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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психотерапія дітей, підлітків та їх 

сімей» 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 – обов`язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - іспит 

Опис навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психотерапія дітей, 

підлітків та їх сімей» 

 

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 8 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов`язкова 

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

12год.  

Семестр: ІV 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Особливості 

психотерапії дітей та 

підлітків при деяких 

видах психічних 

розладів (із переліку) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний іспит 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів з методами 

психотерапії дітей та підлітків (від психоаналізу до постмодерніських підходів), 

можливі шляхи психологічної допомоги дітям та сім`ям, які опинилися у 

складних життєвих ситуаціях.. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “ Психотерапія дітей, підлітків та 

їх сімей ” 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 проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

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

7. 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 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 розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 
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10. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

11. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

12. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики  

13. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 

14. 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: 

 основні напрямки, підходи та методи психотерапії з дітьми та підлітками; 

 основні принципи дитячої та підліткової психотерапії; 

 фактори ризику виникнення проблем та складнощів у дітей та підлітків; 

 принципи організації допомоги дітям та сім`ям, які опинилися у складних 

життєвих ситуаціях; 

 етичні норми та принципи психотерапевтичної роботи з дітьми та 

підлітками 

вміти: 

 рефлексувати теоретичні основи та принципи різноманітних 

психотерапевтичних підходів; 

 здійснювати порівняльний аналіз засад, принципів та методів 

різноманітних психотерапевтичних підходів, виокремлювати загальне та 

відмінне; 

 розглядати проблему дитини в контексті її віку, соціокультурної та 

сімейної ситуації; 

 співвідносити методи роботи з віком та індивідуальними особливостями 

дитини; 

 застосовувати методичні засади діагностики, виявляти проблеми дитини 

та побудови стратегії та плану терапевтичної роботи з дітьми та 

підлітками, побудови терапевтичних взаємовідносин з дитиною та її 

батьками. 
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      2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

1 Вступ до психотерапії дітей 

та підлітків 

6 2 2   4 

2 Терапевтичні підходи, в яких 

працюють з дітьми та 

підлітками. Їх особливості  

16 6 4 2  10 

3 Організація та структура 

психотерапевтичного 

процесу з дітьми та 

підлітками 

6 2 2   4 

4 Особливості психотерапії 

дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку. 

16 6 4 2  10 

5 Особливості психотерапії 

підлітків 

16 6 4 2  10 

6 Робота з сім`ями 16 6 4 2  10 

7 Індивідуальна робота 14 2   2 12 

 Всього годин 90 30 20 8 2 60 

 Іспит - усний       

 

 

 

Індивідуальне заняття 

Особливості психотерапії дітей та підлітків при деяких видах психічних 

розладів (на вибір). Оформити у вигля ді презентаційної роботи: 

1. Робота з дітьми та підлітками, що страждають на психосоматичні 

захворювання 

2. Робота з втратою близьких (смерть батьків, сиблінгів, розлучення, 

тощо) 

3. Шкільні фобії, їх витоки та шляхи подолання 

4. Соціальна дезадатація дітей та підлітків: витоки, шляхи подолання 

5. Девіантна поведінка: причини, шляхи подолання 

6. Порушення харчової поведінки (анорексія, булімія): причини та 

шляхи подолання 

7. Робота з дітьми та підлітками з розладами аутистичного спектру 

8. Сімейні секрети: як вони впливають на дитину та шляхи роботи в 

психотерапевтичній практиці 

9. Форми та стратегії роботи з порушеннями відносин батьки-немовля 
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10. Сексуальне дозрівання та його девіації. Робота з дітьми та 

підлітками, що мають нестійку або альтернативну статеву 

ідентичність 

11. Психотерапевтичні підходи до роботи з дітьми, що мають адикції. 

Причини їх виникнення, форми 

12. Абьюз та інцест. Фізичні та психологічні види. Наслідки для 

розвитку дитини. Психотерапевтичні підходи до роботи 

13. Стратегії роботи з дітьми, що не говорять та не грають (за Джоан 

Маганья) 

 

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, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 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 індивідуальних завдань протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному правильна 
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робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до іспиту 

 

1. Визначення предмету дитячої психотерапії. 

2. Стан дитячої психотерапії на сучасному етапі розвитку суспільства. 

3. Класифікація методів дитячої психотерапії. 

4. Завдання дитячої психотерапії. 

5. Визначення ефективності психотерапевтичної допомоги. 

6. Етапи психотерапевтичного процесу. 

7. Типи мотивацій клієнтів. 

8. Принципи проведення первинної консультації. 

9. Техніки терапевтичного втручання. 

10. Вербальні засоби психотерапевтичної роботи. 

11. Невербальні засоби психотерапевтичної роботи. 

12. Метафори в процесі дитячого психотерапевтичного консультування. 

13. Вимоги до особистості психотерапевта. 

14. Етичні принципи дитячого психотерапевта. 

15. Спільне та відмінне між психологічним консультуванням, психотерапією та 

психокорекцією. 

16. Рамкові умови у психотерапевтичному процесі. 

17. Перенесення та контрперенесення у дитячій психотерапії. 

18. Критерії показань і протипоказань, індивідуального підходу та обмежень 

для проведення різних видів психотерапевтичних втручань. 

19. Показники ефективності психотерапії. 

20. Особливості збору анамнезу. 

21. Правильне завершення психотерапії. 

22. Історія розвитку дитячої психотерапії. 

23. Індивідуальна довгострокова психотерапія і її мета. 

24. Показання для використання дитячої психотерапії. 

25. Структура дитячої психотерапії. 

26. Короткострокова терапія: її визначення і основні ознаки. 

27. Основні прийоми дитячого психотерапевтичного консультування. 

28. Групова психотерапія: її суть і мета. 

29. Використання казкотерапії у роботі з дітьми. 

30. Підтримуюча психотерапія: її мета і показання до застосування. 

31. Роль іграшок в житті дитини. Іграшки в психотерапевтичній роботі з дітьми. 

32. Психодинамічний напрямок в психотерапії. 
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33. Аналітична психологія і психотерапія К.Юнга. 

34. Індивідуальна психологія і психотерапія А.Адлера. 

35. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. 

36. Характеріологічний аналіз К.Хорні. 

37. Інтерперсональна психотерапія Г.Саллівена. 

38. Трансактний аналіз Е. Берна. 

39. Гештальттерапія Ф.Перлза. 

40. Терапія, центрована на клієнті К.Роджерса. 

41. Логотерапія В.Франкла. 

42. Поведінковий напрямок в психотерапії. 

43. Екзистенціальна психотерапія. 

44. Когнітивна психотерапія А.Бека. 

45. Реальнісна психотерапія У.Глассера. 

46. Сугестивна психотерапія. 

47. Ігрова терапія Дж. Джинотта. 

48. Вітчизняний підхід до психотерапії. Особистісно - орієнтовна 

(реконструктивна) психотерапія. 

49. Позитивна психотерапія Н. Пезешкіана. 

50. Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП). 

51. Дисфункційна сім’я. Моделі поведінки дітей з дисфункційних родин. 

52. Психотерапія засобами малюнку. Її використання у дитячій психотерапії. 

53. Раннє втручання. Робота з немовлятами та їхніми сім’ями. 

54. Поняття про акцентуації. Тактика врівноважуючого впливу на 

акцентуйованих учнів. 

55. Використання музикотерапії у роботі з дітьми. 

56. Етапи психотерапевтичної допомоги при ПТСР у дітей. 

57. Психотерапія дітей, позбавлених батьківської опіки. 

58. Основні засади сімейної психотерапії та інтеграція їх у дитячій 

психотерапії. 

59. Недерективна ігрова психотерапія. 

60. Робота з дітьми, які пережили насилля в школі. 

61. Директивна ігрова психотерапія. 

62. Деформація стосунків чоловіка у сім’ї. Батьківські патерни. 

63. Деформація стосунків мама-дитина. Материнські патерни. 

64. Робота з дітьми, які пережили емоційне насилля. 

65. Робота з дітьми, які пережили фізичне насилля. 

66. Робота з дітьми, які пережили психологічне насилля. 

67. Загальна характеристика емоційних розладів у дітей та підлітків. 

68. Використання ігрової психотерапії в індивідуальній роботі з дітьми. 

69. Використання казкотерапії в індивідуальній роботі з дітьми. 

70. Використання арт-терапії в індивідуальній роботі з дітьми . 

71. Символ-драма як психотерапевтичний метод роботи з дітьми. 

72. Особливості індивідуальної роботи психотерапевта зі страхами та 

тривожністю. 

73. Робота з дитячою агресією методами гештальт-терапії. 
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74. Використання інтегративної психотерапії в роботі з дітьми, що мають 

психосоматичні розлади. 

75. Використання авторських та неавторських малюнків в психотерапевтичній 

роботі з дітьми. 

76. Метафоричні асоціативні зображення в терапії дітей. 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: 

практическое руководство. М.: Психотерапевтический колледж, 1999. 

2. Бондаревська Л. Л. Ігрові технології в роботі психолога / Л. Л. 

Бондаревська, С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко. – К. : Марич, 2009. 

3. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога: 

Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л.Мова - К.: 

Шк. світ, 2003. 

4. Детская и подростковая психотерапия / под ред. Е.В. Филипповой. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

5. Дилео Дж. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Изд-

во Института психотерапии, 2012. – 256 с. 

6. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія.К. : Центр 

учбової літератури, 2017. 

7. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. - М.: 

Апрель-Пресс, Эксмо-Пресс, 2000. - 448 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. — СПб.: 

ООО «Речь», 2000. - 310с.  

9. Игумнов С. А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. – 

М.: Изд-во Института психотерапии, 2000. — 112 с. 

10. Каліна Н. Ф. Психотерапія. К.: Академвидав, 2010. 

11. Карпенко З. С. Експресивна психотехніка для дітей. К.: НПЦ 

Перспектива, 1997. 

12. Карпенко Є. В. Організація тренінгу спілкування з дітьми різного віку. 

Дрогобич, 2016. 

13. Коробко С.Л., Коробко О.И. Робота психолога з молодшими 

школярами: Методичний посібник. К.: Літера ЛТД, 2006. 

14. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. 

Суми, 2006. 

15. Кэдьюсон X. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон, Ч. 

Шефер. — СПб.: Питер, 2001. — 416 с. 

16. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской 

психотерапии. М.: Независимая фирма «Класс», 1997. 

17. Психотерапия детей и подростков / по ред. Х. Ремшмидта. М.: Мир, 

2000. 21. Справочник практического психолога / сост. И. Г. Малкина-

Пых. М.: Эксмо, 2008. 
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18. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. М.: Эксмо-

Пресс, 1999. 

 

Додаткова: 

1. Ахмедов Т.І. Гіпносугестивна психотерапія: Навчальний посібник / Т.І. 

Ахмедов, І.С. Вітенко, В.Л. Гавенко, О.О. Несен. – Харків: НУЦІО «Крим 

Арт», 2000. – 332 с. 

2. Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002. – С. 155-285. 3. Винникотт Д. Игра и реальность. – 

М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. - 288 с. 

3. Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Песочная игротерапия / Т.М. Грабенко, 

Т.Д. Зинкевич-Евстегнева. – СПб.: Институт социальной педагогики и 

психологии, 1998. – 50 с. 

4. Гулевский В.Я. Индивидуальная психотерапия: практикум: учебн. 

пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 189 с. 

5. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб.: 

Речь, 2001. – 352с. 

6. Джиннот Х. Дж. Групповая психотерапия с детьми. Теория и практика 

игровой психотерапии / Х.Дж.Джиннот; пер. с англ. И. Романовой. – 2-е 

изд. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 272 с. 

7. Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Уклали: 

Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002. – С. 3-

45. 

8. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического 

консультирования: Учебное пособие. – М.: “Ось-89”, 2003. – 352 с. 

9. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники / О.Н. Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

10. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной 

работе. – СПб.: Речь, 2007. 

11. Конор К. Теория и практика игровой психотерапии. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2002. 

12. Копытин А.И. Арттерапия – новые горизонты. – М.: Когито-центр, 2006. 

13. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Речь, 2002. 

14. Копытин А.И. Арттерапия детей и подростков /А.И. Копытин, Е.Е. 

Свистовская. - М.: Когито-центр, 2007. 

15. Лебедева Л.Д. Практика арттерапии: подходы, диагностика, система 

занятий. – СПб.: Речь, 2005. 

16. Лендрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений / пер. с англ.; 

предисловие А.Я. Варга. – М.: Институт практической психологии, 1998. 

- 368 с. 

17. Лохов М.И. Плохой хороший ребенок / М.И. Лохов, Ю.А. Фесенко, М.Ю. 

Рубин. – СПб.: «ЭЛБИ-СПБ», 2003. – 320 с. 

18. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 510 с. 20. Осорина М. В. Секретный мир 

детей в пространстве мира взрослых. — СПб.: Питер, 2011. — 368 с. 
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19. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: 

Медицина,1996. – 464с. 

20. Сандомирский М.Е. Психосоматика и телесная психотерапия. – М.: 

«Класс», 2005. – 592с. 

21. Тимошенко Г.В. Работа с телом в психотерапии: Практическое 

руководство / Г.В. Тимошенко, Е.А. Леоненко. – М.: Издательство 

Института Психотерапии, 2006. – 480 с. 

22. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. — 118 с. 25. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. – СПб.: Деметра, 2003. 

– 176 с. 26. Фрейд А. Детский психоанализ : [хрестоматия: Психоанализ 

раннего детства. Истоки детской психопатологии. Эмоциональное 

развитие фантазии, агрессия, сексуальность. Проблемы подросткового 

возраста. Техника детского психоанализа в клинической практике]. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 477 с. 


