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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Розвиток демократизації та гуманізації в системі освіти потребує 

постійного вдосконалення процесу підготовки молодої людини до 

професійного самовизначення. Професійна ідентифікація, що ґрунтується на 

суспільному й особистісному досвіді, передбачає глибокі перебудови 

смислових структур особистості. Особливого значення дана проблема 

набуває для професій, пов’язаних із системою взаємодії «людина-людина», 

зокрема психолога. 

Актуальність вивчення психології зумовлена новими соціальними 

вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та 

загальносвітовими тенденціями. Тому поглиблене вивчення психології 

сприяє розвитку індивідуальності кожної дитини, переконанню в 

правильності вибору професії психолога, формуванню в неї готовності до 

самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. 

Мета програми: сприяння професійній ідентифікації шляхом 

поглибленого вивчення психології, створення сприятливих психолого-

педагогічних умов для оптимального соціального й особистісного розвитку 

гуртківців, забезпечення системної єдності теоретичної та практико-

розвивальної підготовки вихованців. 

Загальні завдання програми:  

- надати необхідні знання для професійної ідентифікації підлітків; 



- формувати вміння розв’язувати нестандартні психологічні завдання, 

ознайомити гуртківців з фундаментальними ідеями та методами психології; 

- поглибити та розширити знання гуртківців з психології, отримані в 

«Університеті юного психолога», забезпечити їх свідоме засвоєння, 

підготувати до продовження професійного навчання; 

- сформувати вміння та навички для індивідуального розвитку 

особистості кожного гуртківця; 

- створити умови для особистісного зростання гуртківців, їх адаптації в 

суспільстві, розвитку мотивації до пізнання та творчості; 

- розвивати вміння гуртківців самостійно вирішувати життєві 

труднощі, узагальнювати життєвий досвід. 

Програма «Психологічна майстерня» включає 7 модулів: «Напрями в 

психології»; «Основи психодіагностики»; «Основи психології управління»; 

«Основи психосоматики»; «Арт-методики в психології»; «Адиктивна 

психологія»; «Спеціальна психологія». Програма навчання розрахована на 1 

рік, 144 навчальні години, що становить 4 години занять на тиждень. Група 

комплектується з випускників «Університету юного психолога» та гуртківців 

клубу «Пізнай себе». Вік гуртківців — від 16 до 19 років. Наприкінці 

кожного навчального модуля проводять опитування за результатами 

отриманих знань і навичок. Кожен модуль передбачає використання ресурсів 

експериментальної психології для глибокого розуміння психології як науки. 

 

Моніторинг успішності навчання: після кожного модуля планують 

залікове заняття, на якому керівник гуртка матиме змогу оцінити рівень 

засвоєння знань, навичок, умінь гуртківцями. 

 

 

Таблиця 1 

Результативність виконання програми 

Рівень  



засвоєння 

програми 

Показники 

Основний 

рівень 

Зацікавлене ставлення до вирішення психологічних проблем, 

ситуацій, себе самого, оточення. Наявність потреби в 

обговоренні власних спостережень різнобічних явищ життя, 

прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, потреба в 

подальшому вивченні професійної літератури, залучення до 

волонтерської роботи, орієнтація на педагогічні та психологічні 

професії 

Вищий 

рівень 

Впевненість у правильності вибору психології як майбутньої 

спеціальності, висока мотивація до подальшого професійного 

розвитку. Наявність потреби в поглибленні отриманих знань 

щодо психологічних напрямів, методів, форм, інструментів 

психології. Потреба вдосконалення механізмів особистісного 

розвитку, аналізу власних емоційних станів, гармонізації та 

покращення «психологічного здоров’я». Постійний розвиток 

навичок рефлексії та емпатії 

 

Таблиця 2  

Прогнозований результат 

 

Модуль 

Базовий рівень 

(задовільно) 

Середній рівень 

(добре)  

Високий рівень 

(відмінно)  

Гуртківці мають 

знати 

Гуртківці мають 

знати 

Гуртківці мають вміти 

1. 

Напрями 

психології 

Основні напрями 

психології  

(виникнення, 

загальна 

характеристика) 

 

Представників і 

засновників різних 

психологічних 

напрямів 

Конструктивно вирішувати 

життєві труднощі, 

узагальнювати життєвий 

досвід; співпрацювати з 

однолітками, розподіляти 

обов’язки під час 

колективної роботи 

2. Основи 

психодіагн

остики 

Види й основні 

характеристики 

психодіагностичних 

Галузі соціальної 

практики, що 

потребують 

Визначати об’єкт, 

направленість виміру в 

психодіагностичних 



методів використання 

психодіагностични

х даних; способи 

вирішення 

психодіагностични

х завдань; етапи 

психодіагностично

го процесу 

методиках; добирати 

валідні психодіагностичні 

методики за критеріями 

надійності; вирішувати 

психодіагностичні 

завдання 

 

3. Основи 

психології 

управлінн

я 

Основні поняття 

психології 

управління; 

структуру та функції 

управлінської 

діяльності; теорії 

управління; 

класифікацію 

соціальних груп; 

функції та зміст 

спілкування 

Особливості 

взаємодії 

особистості та 

групи; специфічні 

ефекти 

міжособистісного 

сприйняття; стилі 

керівництва в 

системах 

управління; методи 

психологічного 

впливу в системах 

управління; суть, 

види, причини, 

динаміку 

конфліктів та 

методи їх 

розв’язання 

Визначати стиль 

домінантного керівництва 

лідера в групі; володіти 

методом переконання, 

прийомом аргументації у 

спілкуванні; аналізувати й 

оцінювати рівень культури 

спілкування; 

попереджувати конфліктні 

ситуації, а в разі їх 

виникнення, вирішувати за 

допомогою 

конструктивних стратегій 

поведінки 

4. Основи 

психосома

тики 

Причинно-наслідкові 

особливості 

виникнення хвороб; 

сучасні уявлення про 

психосоматику 

 

Психосоматичні 

теорії; моделі 

психосоматичних 

розладів; методи 

релаксації та 

психопрофілактики 

Аналізувати причинно-

наслідкові особливості 

виникнення соматичних 

хвороб; користуватися 

методами релаксації 

5. Арт-

методи в 

психології 

Основні поняття та 

діагностичний 

потенціал арт-терапії 

Можливості арт-

техніки в роботі з 

настроями, 

відчуттями, 

почуттями; види та 

основні 

характеристики 

арт-терапевтичних 

технік 

Усвідомлювати й 

аналізувати власні 

почуття, відчуття, настрої; 

виражати та коригувати 

свої почуття через арт-

техніки 

6. 

Адиктивна 

психологія 

Поняття адикції та 

адиктивної 

поведінки; види 

адиктивної реалізації 

Психологічні 

особливості 

адиктивної 

особистості; 

Оцінювати вплив родини, 

соціуму на розвиток 

адиктивної поведінки; 

визначати психічні 



напрями 

профілактики 

адиктивної 

поведінки 

передумови розвитку 

адикції; відрізняти 

співзалежність від адикції; 

оцінювати наслідки 

адиктивної поведінки 

7. 

Спеціальн

а 

психологія 

Поняття норми та 

патології; 

характеристику 

факторів, що 

провокують та 

детермінують 

психологічну 

патологію; 

взаємозв’язок 

відхилень у 

функціонуванні 

психічних процесів і 

особистісному 

розвитку людини; 

патопсихологічну 

характеристику 

пізнавальних 

психічних процесів 

Психологічні 

особливості 

реагування на 

захворювання; 

поняття соціальної 

норми та 

соціального 

відхилення; 

біологічні, 

сихологічні, 

соціальні чинники 

девіантної, 

адиктивної, 

патохарактерологіч

ної, деліктивної 

поведінки; 

прийоми та 

правила 

психопрофілактики 

Розв’язувати нестандартні  

психологічні завдання 

практичного характеру; 

володіти методиками 

ауторелаксації 

 

Таблиця 3  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№  

з/п 

Назва модуля Кількість годин 

Теорія Практика Всього 

1 Напрями психології 18 14 32 

2 Основи психодіагностики 7 9 16 

3 Основи психології 

управління 

8 8 16 

4 Основи психосоматики 12 4 16 

5 Арт-методи в психології 16 16 32 

6 Адиктивна психологія 16 0 16 

7 Спеціальна психологія 12 4 16 



 Разом 89 55 144 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Модуль «НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЇ» 

№ 

з/

п 

Назва розділу, теми 

 

 

Кількість годин 

Тео

рія 

Прак

тика 

Всь

ого 

1 Біхевіоризм і необіхевіоризм 2 2 4 

2 Метод системних розстановок за Бертом Хеллінгером 1 1 2 

3 Класичний психоаналіз 3 1 4 

4 Неофрейдизм — сучасний психоаналіз 1 1 2 

5 Індивідуальна психологія Альфреда Адлера 1 1 2 

6 Аналітична психологія Карла Густава Юнга 2 2 4 

7 Гуманістична психологія Еріха Фромма 1 1 2 

8 Глибинна психологія Карен Хорні 1 1 2 

9 Его-психологія Еріка Еріксона 1 1 2 

10 Нейролінгвістичне програмування (НЛП) 3 1 4 

11 Соціоніка 2 2 4 

 Разом 18 14 32  

 

Тема 1. Біхевіоризм і необіхевіоризм (4 год) 

Виникнення, розвиток, загальна характеристика, зв’язок з іншими 

психологічними напрямами, представники біхевіоризму та необіхевіоризму. 



Основні техніки індивідуальної та групової роботи. Теорія Торндайка та 

Уотсона. 

Тема 2. Метод системних розстановок за Бертом Хеллінгером (2 год) 

Виникнення, розвиток, загальна характеристика, зв’язок з іншими 

психологічними напрямами. Основні закони існування «системи». 

Взаємозв’язки в «системі». Можливі наслідки порушень «системи». Сімейні 

й організаційні розстановки. 

Тема 3. Класичний психоаналіз (4 год) 

Зигмунд Фрейд: біографія, творчий шлях, становлення як психолога. 

Виникнення, розвиток, загальна характеристика психоаналізу, зв’язок з 

іншими напрямами. Основні техніки психоаналітичної роботи. Теорія 

особистості. 

Тема 4. Неофрейдизм — сучасний психоаналіз (2 год) 

Виникнення, розвиток, загальна характеристика неофрейдизму. Спільності та 

розбіжності з теорією класичного психоаналізу. Представники 

неофрейдизму.  

Тема 5. Індивідуальна психологія Альфреда Адлера (2 год) 

Альфред Адлер: біографія, становлення як психолога. Виникнення, розвиток, 

загальна характеристика індивідуальної психології. Спільності та розбіжності 

з теорією класичного психоаналізу. Індивід як єдине та самодостатнє ціле. 

Людське життя як активне прагнення до досконалості. Індивід як творче та 

самовизначальне ціле. Соціальна залежність індивіда. Індивідуальна 

суб’єктивність. 

Тема 6. Аналітична психологія Карла Густава Юнга (4 год) 

Карл Густав Юнг: біографія, становлення як психолога. Виникнення, 

розвиток, загальна характеристика аналітичної психології. Спільності та 

розбіжності з теорією класичного психоаналізу. Поняття «колективного 

несвідомого». Трансформації та символи лібідо. Вчення про архетипи. Аніма 

та Анімус як архетипічні образи. Поняття екстраверсії та інтроверсії.  

Тема 7. Гуманістична психологія Еріха Фромма (2 год) 



Еріх Фромм: біографія, становлення як психолога. Виникнення, розвиток, 

загальна характеристика гуманістичної психології. Спільності та розбіжності 

з теорією класичного психоаналізу. Особистість як продукт культури та 

соціуму. Теорія типів характеру. Самотність, ізоляція, відчуженість, прірва 

між свободою та безпекою як причини невротичних станів. Поняття 

особистої свободи, стратегії «втечі від свободи». Екзистенційні потреби 

особистості.  

Тема 8. Глибинна психологія Карен Хорні (2 год) 

Карен Хорні: біографія, становлення як психолога. Виникнення, розвиток, 

загальна характеристика глибинної психології. Спільності та розбіжності з 

теорією класичного психоаналізу. Поняття «базальної тривоги». Теорія 

психології жінки. Невротична особистість та прагнення до влади.  

Тема 9. Его-психологія Еріка Еріксона (2 год) 

Ерік Еріксон: біографія, становлення як психолога. Виникнення, розвиток, 

загальна характеристика его-психології. Спільності та розбіжності з теорією 

класичного психоаналізу. Поняття «Я» (его) та його адаптивні можливості. 

Епігенетичний принцип та вісім стадій розвитку особистості. Індивідуальні 

взаємини з батьками в культурному контексті. Поняття життєвого простору. 

Тема 10. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) (4 год) 

Річард Бендлер та Джон Грюндер: творчий шлях, становлення як психологів. 

Виникнення, розвиток, загальна характеристика НЛП. Основні техніки й 

інструментарій НЛП-практики. Позитивні та негативні аспекти НЛП, 

етичність методу. 

Тема 11. Соціоніка (4 год) 

Аушра Аугустінавічуте: біографія, становлення як психолога. Виникнення, 

розвиток, загальна характеристика соціоніки. Соціонічна модель психіки 

людини: 16 типів особистості.  

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 



 основні напрями психології: їх виникнення, загальну характеристику, 

представників і засновників різних психологічних напрямів. 

Гуртківці мають вміти: 

 вирішувати життєві труднощі, узагальнювати життєвий досвід; 

 співпрацювати з однолітками, розподіляти обов’язки під час колективної 

роботи. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ» 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми 

Кількість годин 

Теорія Практ

ика 

Вс

ьо

го 

1 Психологічна діагностика як наука 1 1 2 

2 Класифікація психодіагностичних методів 1 1 2 

3 Стандартизовані методи психодіагностики — 

тести 

1 1 2 

4 Види тестів 1 1 2 

5 Стандартизовані самозвіти 1 1 2 

6 Проективні методики 1 3 4 

7 Психодіагностика як практична діяльність 1 1 2 

 Разом 7 9 16 

 

 

Тема 1. Психологічна діагностика як наука (2 год) 

Історія розвитку психодіагностики. Предмет, об’єкт, мета, завдання 

психодіагностики як науки. Номотетичний та ідеографічний підходи в 



психодіагностиці: розуміння об’єкта виміру, направленість виміру, характер 

методів виміру.  

Тема 2. Класифікація психодіагностичних методів (2 год) 

Класифікація методів за Й. Шванцаре: за використовуваним матеріалом, за 

кількістю показників, за варіантами рішень, за психічною активністю 

досліджуваних. Класифікація психодіагностичних методів за В. Гайде, 

В. Захаровим: за якістю, за призначенням, за матеріалом, яким оперує 

досліджуваний, за кількістю досліджуваних, за формою відповідей, за 

характером розумових дій, за показником комплексності. 

Тема 3. Стандартизовані методи психодіагностики — тести (2 год) 

Визначення поняття психологічного тесту у вітчизняній і зарубіжній 

психології. Психологічний тест як об’єктивний вимір. Розробка завдання, 

процедура проведення, обробка результатів тесту. Етапи стандартизації 

психологічних тестів. Визначення норм для психологічних тестів: шкільні, 

професійні, локальні, національні, вікові, гендерні. Поняття валідності 

психологічних тестів: практична, за об’ємом, зовнішня, оціночна. Надійність 

психологічного тесту, критерії надійності. 

Тема 4. Види тестів (2 год) 

Тести інтелекту, проблеми тестування інтелекту. Тести вираженості 

здібностей: загальних, спеціальних, особистих. Тести досягнень: широко 

орієнтовані тести досягнень і тести досягнень з конкретних навчальних 

предметів. Тести особистості: L-показники, Q-показники, T-показники. Тести 

дій та ситуаційні тести. Критеріально-орієнтовані тести.  

Тема 5. Стандартизовані самозвіти (2 год) 

Типи стандартизованих самозвітів і їх характеристики: тести-опитувальники, 

відкриті опитувальники, шкальні техніки, ідеографічні техніки. Методи 

захисту від фальсифікації даних. Причини недостовірності самозвітів.  

Тема 6. Проективні методики (4 год) 

Теоретичні джерела проективного методу: психоаналіз, холістична 

психологія, експериментальні дослідження. Загальна характеристика 



проективних методик: недоліки та переваги. Класифікація проективних 

методик: методики доповнення, методики інтерпретацій, методики 

структурування, методики вивчення експресії, методики вивчення продуктів 

творчості.  

Тема 7. Психодіагностика як практична діяльність (2 год) 

Галузі соціальної практики, що потребують використання психодіагностики. 

«Ситуація клієнта» та «Ситуація експертизи». Можливості використання 

психодіагностичних даних. Основні вимоги до психологічного висновку. 

Способи вирішення психодіагностичних завдань. Етапи психодіагностичного 

процесу. 

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 види й основні характеристики психодіагностичних методів; 

 галузі соціальної практики, що потребують використання 

психодіагностичних даних; 

 способи вирішення психодіагностичних завдань; 

 етапи психодіагностичного процесу. 

Гуртківці мають вміти: 

 визначати об’єкт, направленість виміру в психодіагностичних методиках; 

 визначати валідні психодіагностичні методики за критеріями надійності; 

 вирішувати психодіагностичні завдання. 

 

Модуль «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ»  

№ 

з/

п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Тео

рія 

Прак

тика 

Всь

ого 

1 Основи управлінської діяльності 1 1 2 

2 Психологічний аналіз управлінської діяльності 1 1 2 



3 Групова діяльність в системах управління 1 1 2 

4 Спілкування та міжособистісні відносини в системах 

управління 

1 1 2 

5 Взаємодія особистості та групи в системах управління 1 1 2 

6 Лідерство в структурах управління 1 1 2 

7 Методи психологічного впливу в системах управління 1 1 2 

8 Конфліктні ситуації в колективі 1 1 2 

 Разом 8 8 16 

 

 

Тема 1. Основи управлінської діяльності (2 год) 

Поняття «управління». Структура та функції управлінської діяльності. 

Соціально-психологічна теорія управління.  

Тема 2. Психологічний аналіз управлінської діяльності (2 год) 

Психологічна структура професійної діяльності. Психологічний аналіз 

професійної діяльності. Психологічні аспекти професіограми. 

Тема 3. Групова діяльність у системах управління (2 год) 

Поняття про групу. Класифікація груп. Особливості управління в 

формальних і неформальних структурах груп. 

Тема 4. Спілкування та міжособистісні відносини в системах управління 

(2 год) 

Інформаційно-комунікативна функція спілкування. Інтерактивна та 

перцептивна функція спілкування. Зміст і специфічні ефекти 

міжособистісного сприйняття. 

Тема 5. Взаємодія особистості та групи в системах управління (2 год) 

Індивідуально-психологічні прояви особистості та їх врахування в системі 

управління. Взаємодія особистості та групи. Соціально-психологічні 



феномени поведінки особистості в групі. Психологічна сумісність у 

структурах управління. 

Тема 6. Лідерство в структурах управління (2 год) 

Поняття про лідерство. Стилі керівництва в системах управління. 

Особистість керівника. Культура спілкування керівника. 

Тема 7. Методи психологічного впливу в системах управління (2 год) 

Переконання. Прийом аргументації. Маніпулятивні тактики. Навіювання як 

маніпулятивна техніка. 

Тема 8. Конфліктні ситуації в колективі (2 год) 

Суть і види конфліктних ситуацій у колективі. Причини, динаміка конфліктів 

і методи їх розв’язання. Роль особистості керівника в профілактиці 

конфліктів. Позиція керівника як передумова виникнення конфліктних 

ситуацій. 

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 основні поняття психології управління; 

 структуру та функції управлінської діяльності; 

 теорії управління; 

 психологічні аспекти професіограми; 

 класифікацію соціальних груп; 

 функції та зміст спілкування; 

 особливості взаємодії особистості та групи; 

 специфічні ефекти міжособистісного сприйняття; 

 стилі керівництва в системах управління; 

 методи психологічного впливу в системах управління; 

 суть, види, причини, динаміку конфліктів і методи їх розв’язання. 

Гуртківці мають вміти: 

 аналізувати психологічні аспекти професіограми; 

 визначати стиль домінантного керівництва лідера в групі; 



 володіти методом переконання, прийомом аргументації у спілкуванні; 

 аналізувати й оцінювати рівень культури спілкування; 

 попереджати конфліктні ситуації, а в разі їх виникнення — вирішувати за 

допомогою конструктивних стратегій поведінки. 

 

Модуль «ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ»  

№ 

з/

п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Тео

рія 

Прак

тика 

Всь

ого 

1 Психосоматика як галузь психологічної науки 2 - 2 

2 Тілесно-психологічні проблеми як порушення 

психологічної адаптації 

1 1 2 

3 Психодинамічно-орієнтовані моделі психосоматичних 

розладів 

1 - 1 

4 Сучасні психодинамічні уявлення про психосоматику 1 - 1 

5 Психосоматичні теорії 2 - 2 

6 Психофізіологічно-орієнтовані моделі 

психосоматичних розладів 

1 1 2 

7 Тілесно-орієнтовна терапія: соматоцентровані методи 

психологічної допомоги 

1 1 2 

8 Методи релаксації 1 1 2 

9 Здоров’я 2 - 2 

 Разом 12 4 16 

 

 



Тема 1. Психосоматика як галузь психологічної науки (2 год) 

Виникнення, розвиток, основні характеристики. Тілесна психологія: 

механізми формування психологічних проблем і психосоматичних розладів.  

Тема 2. Тілесно-психологічні проблеми як порушення психологічної 

адаптації (2 год)  

Причинно-наслідкові особливості виникнення хвороб. Соматичний 

(клінічний) підхід до психологічних проблем.  

Тема 3. Психодинамічно-орієнтовані моделі психосоматичних розладів (1 

год) 

Психоаналітичне трактування психосоматичних симптомів. Дитячі причини 

дорослих проблем: психологічний захист і ревізія, за уявленнями 

представників психоаналізу. 

Тема 4. Сучасні психодинамічні уявлення про психосоматику (1 год) 

«Алекситимія» за П. Сифнеосом. «Ресоматизація» за М. Шуром. 

«Неповноцінність органу та його психічна компенсація» за А. Адлером. 

«Базова тривожність» за К. Хорні. Модель психосоматичних порушень за У. 

Гласером. 

Тема 5. Психосоматичні теорії (2 год) 

Когнітивний підхід до специфічності психосоматичних розладів, «Схема 

тіла» за П. Шильдером. Теорія особистісних профілів Ф. Данбар. Теорія 

психосоматичної специфічності Ф. Александера.  

Тема 6. Психофізіологічно-орієнтовані моделі психосоматичних розладів 

(2 год) 

Реакція боротьби чи уникання за У. Кеннон. «Гіперсимпатикотонія та 

м’язова броня» за В. Райхом. Теорія стресу за Г. Сельє. Реакція релаксації за 

Г. Бенсоном. «Модель хворобливої готовності» за В. Ікскюль. 

«Психоекологічна модель». Інтеграція психосоматичних концепцій.  

Тема 7. Тілесно-орієнтовна терапія: соматоцентровані методи 

психологічної допомоги (2 год) 



Основні уявлення фізіологічного підходу в психокорекції. Фізіологічна та 

вікова регресія як основний робочий інструмент психокорекції. Символічна 

мова тіла. Особистісно-типологічна основа тілесної психокорекції. 

Тема 8. Методи релаксації (2 год) 

Метод Джейкобсона. Метод Шульца. Психофізіологічна релаксація. 

Тема 9. Профілактика в нашому житті (2 год) 

Поняття «хвороба» та «здоров’я». Симптом і діагноз. Саморегуляція 

організму. Наслідки шкідливого впливу алкоголю, тютюну та наркотиків на 

організм людини. 

 

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 причинно-наслідкові особливості виникнення хвороб; 

 сучасні уявлення про психосоматику; 

 психосоматичні теорії; 

 моделі психосоматичних розладів; 

 методи релаксації та психопрофілактики. 

Гуртківці мають вміти: 

 аналізувати причинно-наслідкові особливості виникнення соматичних 

хвороб; 

 користуватися методами релаксації. 

 

Модуль «АРТ-МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ» 

 

№ 

з/

п 

 

Назва розділу, теми 

 

Кількість годин 

 

Тео

рія 

Прак

тика 

Всь

ого 

1 Вступ до історії арт-технік 2 2 4 



2 Проективні методики як форма психодіагностики та 

корекційно-розвивальної роботи 

2 2 4 

3 Арт-техніки в роботі з настроями, відчуттями, 

почуттями 

2 2 4 

4 Арт-техніки в соціальній сфері 2 2 4 

5 Казка як терапевтична техніка 2 2 4 

6 Танцювально-руховий напрям у психології 2 2 4 

7 Пісок як інструмент арт-терапії 2 2 4 

8 Ізотерапія як арт-метод у психології 2 2 4 

 Разом 16 16 32 

 

Тема 1. Вступ до історії арт-технік (4 год) 

Арт-напрям як галузь психологічної науки. Основні поняття й історія 

розвитку та виникнення арт-терапії. Діагностичний потенціал арт-

терапевтичних технік та інтерпретація в арт-терапії.  

Тема 2. Проективні методики як форма психодіагностики та корекційно-

розвивальної роботи (4 год) 

Рівні свідомості: свідомість, підсвідомість, надсвідомість, несвідомість. 

Механізми свідомості. Види проективних методик. 

Тема 3. Арт-техніки в роботі з настроями, відчуттями, почуттями (4 год) 

Методики з’ясування та усвідомлення витісненого афекту. 

Психотерапевтичні можливості маски та гриму. Подорож до світу сновидінь. 

Арт-терапія в роботі з психічними травмами.  

Тема 4. Арт-техніки в соціальній сфері (4 год) 

Особливості арт-терапевтичної роботи з дітьми та підлітками. Драма-терапія 

та фототерапія як форма арт-технік у соціальній сфері. 

Тема 5. Казка як терапевтична техніка (4 год) 

Історія розвитку казки як терапевтичної техніки. Казкотерапія як форма 

профілактики страхів, тривожності та заниженої самооцінки. Функції 

казкотерапії. Види та можливості казкотерапії. Спільне творення казки. 



Тема 6. Танцювально-руховий напрям у психології (4 год) 

Історія розвитку танцювально-рухової терапії. Особливості танцювально-

рухового простору. Танцювально-руховий напрям у роботі з підлітками та 

дітьми. Робота зі стихіями. Імпровізація: контактна імпровізація, 

індивідуальна імпровізація. Рухова композиція та її побудова. 

Тема 7. Пісок як інструмент арт-терапії (4 год) 

Історія, розвиток і основні принципи пісочної терапії. Форми художньої 

творчості, пов’язані з пісочною терапією: рельєф, колаж, асамбляж. 

Психологічні можливості використання пісочниці. Класифікація матеріалів, 

що використовуються в пісочній терапії. Основні способи гри з піском. 

Тактильна комунікація з піском та її відсутність. 

Тема 8. Ізотерапія як арт-метод у психології (4 год) 

Історія, розвиток і основні принципи ізотерапії. Колір як відображення 

емоційного стану. Форма малюнка, розташування на аркуші, сила натиску 

олівця як методи психодіагностики. 

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 основні поняття та діагностичний потенціал арт-терапії; 

 арт-техніки в роботі з настроями, відчуттями, почуттями; 

 види й основні характеристики арт-терапевтичних технік. 

Гуртківці мають вміти: 

 усвідомлювати й аналізувати власні почуття, відчуття, настрої; 

 виражати та коригувати свої почуття через арт-техніки. 

 

Модуль «АДИКТИВНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

№ 

з/

п 

Назва розділу, теми 

 

Кількість годин 

 

Тео Прак Всь



 рія тика ого 

1 Вступ до адиктивної психології 2 - 2 

2 Деструктивна основа адиктивної поведінки 2 - 2 

3 Психологія адиктивної особистості 2 - 2 

4 Поняття співзалежності 2 - 2 

5 Особливості підліткового віку як фактору ризику 

формування адиктивної стратегії взаємодії зі світом 

2 - 2 

6 Хімічні залежності: алкогольна, наркотична, 

тютюнопаління 

2 - 2 

7 Нехімічні залежності: харчова, комп’ютерна, 

ідеологічна 

2 - 2 

8 Профілактика адиктивної поведінки 2 - 2 

 Разом 16 0 16 

 

Тема 1. Вступ до адиктивної психології (2 год) 

Виникнення й історія розвитку адиктивної психології. Поняття «адикції» 

(залежності), адиктивна поведінка. Види адиктивної реалізації: алкоголізм, 

наркоманія, ігроманія, інтернет-залежність, трудоголія, харчова адикція, 

кохання як залежність, залежність від ідеологій. 

Тема 2. Деструктивна основа адиктивної поведінки (2 год) 

Етапи формування адикції. Вплив родини та соціуму на формування 

адиктивних механізмів особистості. 

Тема 3. Психологія адиктивної особистості (2 год) 

Психічні передумови розвитку адикції. Характерні риси адиктивної 

особистості: занижений поріг терпимості до труднощів, уникання 

відповідальності, стереотипність поведінки, високий рівень тривожності, 

занижена самооцінка, поверховий характер соціабельності. 

Тема 4. Поняття співзалежності (2 год) 

Співзалежність як форма адикції. Психологічні передумови співзалежності. 

Психологічні механізми співзалежності. Види співзалежності. 



Тема 5. Особливості підліткового віку як фактору ризику формування 

адиктивної стратегії взаємодії зі світом (2 год) 

Психологічні особливості підліткового віку. Адиктивна стратегія взаємодії зі 

світом як неможливість нормального психічного розвитку особистості. 

Тема 6. Хімічні залежності: алкогольна, наркотична, тютюнопаління (2 

год) 

Основні поняття, механізм формування патологічної потреби в хімічних 

речовинах. Мотивація вживання. Загальні ознаки залежності, етапи розвитку 

залежності від хімічних речовин. 

Фактори, що сприяють виникненню, форми прояву та стадії розвитку 

алкогольної залежності. Вікові та гендерні особливості алкогольної 

залежності. 

Психологічна характеристика наркотичної залежності: причини виникнення 

та розповсюдження наркоманії. Мотивація наркозалежної поведінки. 

Механізм впливу наркотичних речовин на організм і психіку людини. Етапи 

розвитку залежності, форми прояву та стадії розвитку наркоманії. 

Психологічна характеристика тютюнопаління: причини виникнення та 

розповсюдження паління. Етапи розвитку залежності. 

Тема 7. Нехімічні залежності: харчова, комп’ютерна, ідеологічна (2 год) 

Загальна характеристика порушень харчової поведінки. Нервова анорексія як 

форма харчової адикції: причини, прояви. Булімія як форма харчової адикції: 

причини, прояви. 

Інтернет-адикція та гейм-адикція як різновиди гемблінг-залежності: провідні 

характеристики, причини, прояви. 

Психологічна характеристика залежності від ідеології. Релігійний фанатизм 

та сектантство як форми залежності від ідеології: причини, прояви. 

Тема 13. Профілактика адиктивної поведінки (2 год) 

Напрями профілактичної діяльності в зв’язку з проблемою адиктивної 

поведінки: діагностичний, інформаційно-профілактичний, тренінги 

особистісного зростання. 



Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 поняття адикції та адиктивної поведінки; 

 види адиктивної реалізації; 

 психологічні особливості адиктивної особистості; 

 напрями профілактики адиктивної поведінки. 

Гуртківці мають вміти: 

 оцінювати вплив родини, соціуму на розвиток адиктивної поведінки; 

 визначати психічні передумови розвитку адикції; 

 відрізняти співзалежність від адикції; 

 оцінювати наслідки адиктивної поведінки. 

 

Модуль «СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

№ 

з/

п 

 

Назва розділу, теми 

 

Кількість годин 

 

Тео

рія 

Прак

тика 

Всь

ого 

1 Вступ до спеціальної психології 2 - 2 

2 Поняття норми та патології в психології 2  2 

3 Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних 

процесів і особистісного розвитку людини 

2 - 2 

4 Психологічна та патопсихологічна характеристика 

пізнавальних психічних процесів 

1 1 2 

5 Психологія індивідуальних відмінностей 1 1 2 

6 Психологія хворого 2 - 2 

7 Психологія девіантної поведінки 1 1 2 

8 Психопрофілактика 1 1 2 

 Разом 12 4 16 



 

Тема 1. Вступ до спеціальної психології (2 год) 

Виникнення й історія розвитку, загальна характеристика спеціальної 

психології, зв’язок із іншими науками.  

Тема 2. Поняття норми та патології в психології (2 год) 

Психічна норма та патологія: клінічні прояви. Патопсихологічна 

характеристика свідомості та несвідомого. Клінічні та психологічні 

закономірності дизонтогенезу. Сутність етіології та патогенезу психічних 

захворювань. Характеристика факторів, що провокують і детермінують 

психічну патологію. 

Тема 3. Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та 

особистісного розвитку людини (2 год) 

Детермінанти відхилень у розвитку особистості. Структура первинного та 

воринного дефектів. Частковий і загальний характер порушень психічного 

розвитку. Порушення міжфункціональної взаємодії. 

Тема 4. Психологічна та патопсихологічна характеристика пізнавальних 

психічних процесів (2 год) 

Патопсихологічна характеристика розладів відчуття, пам’яті, сприймання, 

уваги, мислення, інтелекту, емоцій, волі, свідомості. 

Тема 5. Психологія індивідуальних відмінностей (2 год) 

Темперамент, характер, структура особистості в нормі та в патологічному 

вираженні. Розлади особистості. Специфічні розлади особистості 

(психопатії). 

Тема 6. Психологія хворого (2 год) 

Індивідуальне психологічне реагування на захворювання. Психосоматичні 

реакції.  

Тема 7. Психологія девіантної поведінки (2 год) 

Поняття «соціальна норма» і «соціальне відхилення». Біологічні, 

психологічні та соціальні чинники девіантної поведінки. Девіантна, 

адиктивна, патохарактерологічна, деліктивна поведінка. 



Тема 8. Психопрофілактика (2 год) 

Вікові кризи та їх роль у виникненні різних захворювань. Проблема 

невідредагованих емоцій і ауторелаксація. Психогігієна розумової праці. 

Здоровий спосіб життя. 

Прогнозований результат 

Гуртківці мають знати: 

 поняття норми та патології; 

 характеристику факторів, що провокують та детермінують психологічну 

патологію; 

 взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів і 

особистісного розвитку людини; 

 патопсихологічну характеристику пізнавальних психічних процесів; 

 психологічні особливості реагування на захворювання; 

 поняття соціальної норми та соціального відхилення; 

 біологічні, психологічні, соціальні чинники девіантної, адиктивної, 

патохарактерологічної, деліктивної поведінки; 

 прийоми та правила психопрофілактики. 

Гуртківці мають вміти: 

 розв’язувати нестандартні психологічні завдання; 

 володіти методиками ауторелаксації. 

 

Словник програми 

Асертивність — здатність людини мати та виражати свою власну 

думку, а також щиро проявляти свої емоції. Невід’ємною умовою є робити це 

так, щоб не порушувати прав інших людей. 

Арт-терапія — метод психологічної допомоги, що ґрунтується на 

застосуванні художніх прийомів і творчості (таких як малювання, ліплення, 

гра, і т. п.). 



Арт-терапію можна віднести до найбільш давніх форм поліпшення 

емоційних станів, який люди використовують самостійно — аби зняти 

психічну напругу. 

Акмеологічний вплив — (від грецького «акме» — верхівка) вид 

психологічного педагогічного впливу, що призводить до конструктивного 

особистісного чи соціального розвитку об’єкта впливу. 

Воля — регуляція діяльності індивідом, що забезпечує досягнення мети 

за відсутності актуальної потреби, чи утримування від бажаної дії в ситуації 

вибору; це активність особистості всупереч наявним обмеженням. 

Гармонійно розвинену особистість характеризують наступні ознаки: 

 розумність — рівень інтелектуального розвитку; 

 відповідальність — уміння керувати своєю поведінкою, 

аналізувати свої вчинки і відповідати за них; 

 свобода — здатність до самостійного прийняття рішень; 

 особиста гідність — визначається рівнем вихованості, самооцінки; 

 індивідуальність — несхожість на інших. 

Емоційна сфера особистості — різні форми переживання почуттів 

(емоції, афекти, настрої, стресові стани та почуття) утворюють емоційну 

сферу особистості, що є одним з регуляторів поведінки людини та пізнання, 

вираженням складних взаємин між людьми. 

Емоція (афект, щиросердне хвилювання) — такі стани, як страх, гнів, 

туга, радість, любов, надія, смуток, відраза, гордість. Це загальна активна 

форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та 

складні емоції. 

Структура емоційної сфери особистості (за С. Рубінштейном): 

• рівень безпредметних емоційних явищ (настроїв), тобто 

недиференційованих емоційних станів суб’єкта, які не спрямовані до якогось 

об’єкта; 



• рівень предметних почуттів, що виникають з приводу якогось предмета 

— ці почуття бувають інтелектуальними (прикладом може бути почуття 

комічності якогось предмета), моральними, естетичними; 

• рівень світоглядних почуттів, які не прив’язані до якогось предмета, а 

характеризують загальне ставлення людини до життя (прикладом може 

слугувати почуття гумору, почуття трагічного, комічного). 

Зараження — в психології це несвідома мимовільна схильність людини 

до перейняття психічних станів, настрою, поведінки інших людей. 

Конструктивне міжособистісне спілкування — взаємний обмін 

повідомленнями з метою визначення площини проблем, шляхів їх вирішення, 

цілей, а також «словника» співрозмовника. 

Конфліктні ситуації — відсутність згоди між двома або більше 

сторонами (фізичними особами або групами). Кожна сторона робить все 

можливе, щоб була прийнята її думка та заважає іншій стороні робити те 

саме. 

Комунікативна компетентність (КК) — здатність встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, застосовуючи певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування.  

КК передбачає вміння розуміти та бути зрозумілим для партнера у 

спілкуванні. КК формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми. 

Кольоровий тест Люшера — методика кольорових виборів — 

психологічний тест Макса Люшера, котрий вважав, що сприйняття кольору 

об’єктивне й універсальне, але кольорові вподобання є суб’єктивними, й ця 

різниця дає змогу об’єктивного виміру суб’єктивних станів із допомогою 

кольорового тесту. 

Навіювання — вплив на людину з метою створення в неї певного стану 

або спонукання до певних дій, розрахованих на недостатньо усвідомлюване, 

некритичне сприйняття.  



Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей 

індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, 

культурних, історичних відносин. 

Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, 

пов’язану з засвоєнням різноманітного виробничого та духовного досвіду 

суспільства. Біологічна характеристика людини до нього не входить. 

Психічні процеси — складні утворення, в яких беруть участь різні 

психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси 

мають свій специфічний зміст (пізнавальні, емоційні, вольові) та 

розкриваються через розвиток цього змісту. 

Психічні феномени, за Е. Гуссерлем, — це переживання суб’єкта, які 

відкриваються самому суб’єктові в формі переживання «чогось». Це «щось» і 

є тим смисловим наповненням психічного феномена, через зміст якого сам 

феномен може бути зрозумілим, осягнутим і усвідомленим суб’єктом. 

Почуття — вибіркове та стійке емоційне ставлення індивіда до певних 

предметів і явищ довколишнього світу. 

Психологічне «Сумо» — наука саморегуляції й успішного спілкування. 

Творча особистість — це людина, яка в змозі реалізувати свої 

індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне 

мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити оточення, створює 

щось нове, оригінальне, неповторне. 
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