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     Шифр 

Психотерапія дітей та підлітків 

назва дисципліни  
 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  
05 Соціальні та поведінкові 

науки  

Кількість кредитів –3 ЄКТС Методи навчання 
Лекції. Інтерактивні лекції. 

Практичні заняття. 

Спеціальність  
6.05053Психологія 

Загальна кількість годин -90 

Денна Заочна 

 
Освітній рівень бакалавр 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

нормативна 

16 6 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 
Модульні контрольні 

роботи, реферати, творчі 

роботи, колоквіум 

 
 

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 3 (2018) 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр VІ - - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 

- самостійна робота: 3 год. 

56 78 Форма підсумкового 
контролю 

Залік 

 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/1,6 1/6,5 
Передумови навчання 
Вікова психологія, 

консультативна психологія, 

основи психокорекції 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни -  ознайомлення з основними принципами та 

методами психотерапії дітей та підлітків. Оволодіння практичними навичками 
психодіагностичної та психотерапевтичної роботи в різних психотерапевтичних напрямках, 

основних технік психотерапії різних порушень дитячого в іку. 
Програма навчальної дисципліни: Основні принципи та структура психотерапії дітей та 
підлітків. Терапевтичне середовище. Контекст розвитку в роботі з дітьми та підлітками. 

Основні методи та техніки в психотерапевтичній роботі з дітьми та підлітками. Робота з 
батьками.  

Бібліографія: 1. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. 
М., 2000г. 2. Экслайн В. Игровая терапия. М., 2000г. 3. Сакович Н.А. Технология игры в 
песок. СПб, 2006.  

Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з 
актуальної тематики, демонструються слайди. На практичних заняттях студенти мають змогу 

до опанування конкретних технік (арт-терапії, піскової терапіі тощо) 
Реєстрація на навчальну дисципліну: нормативна дисципліна  
Зауваження: Необхідні загальні знання з вікової психології, консультативної психології, 

основ психокорекції. Бажано мати знання у галузі психотерапії.  
Лектор: Худякова Наталія Юріївна, канд. психол. наук.  

Факультет: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій  
Адреса: вул. Саратовська, 20, Київ, 02000,  телефон: 044 400 9937 


