1. Назва дисципліни: Психодинамічна психотерапія
2. Код дисципліни: ВВНЗПМ 12.2
3. Тип дисципліни: вибірковий
4. Семестр: III
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 30 год. (лекції – 16 год., практичні заняття – 14 год.);
заочна форма навчання аудиторні – 10 год. (лекції - 6 год., практичні заняття - 4 год.)
6. Лектор: доктор психологічних наук, професор каф. психології та соціальної роботи
Дорожкін Валерій Романович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни магістр повинен:
 знати: основні процеси й феномени, що виникають при індивідуальному й
груповому консультуванні; загальну філософію й етику психодинамічної
психотерапії роботи; види й типи психодинамічної психотерапії; результати
психодинамічної психотерапії і критерії оцінки її ефективності.
 вміти: проводити індивідуальне й групове консультування; оцінювати результати й
ефекти свого впливу; діагностувати розвиток переносу-контрпереносу й інших
глибинних реакцій клієнта на консультанта й навпаки.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія особистості, практикум з загальної психології
 кореквізит: основи психологічного консультування, соціально-психологічний
тренінг
10. Зміст дисципліни: Введення в психодинамічну психотерапію. Ефекти й результати
психологічного консультування. Основні вимоги до підготовки психологаконсультанта. Введення в психоаналітичне консультування й психотерапію.
Консультування людей з екзистенціальною проблематикою.
11. Рекомендована література:
 Каліна Н.Ф. Психотерапія: підручник / Н.Ф. Каліна. – Київ: Академвидав, 2010. –
288 с.
 Кейсельман (Дорожкин) В.Р. Котерапия: групповые феномены, методы, эффекты. –
СПб.: “Речь”, 2007. – 192 с.
 Ялом Ирвин. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.: “Питер”, 2000. –
640 с.
12.Форми та методи навчання:
Форма: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань, контрольний захід та ІНДЗ. Поточний контроль: денна форма навчання
– 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма
навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка 100 балів
14. Мова навчання: українська

