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Сучасні теорії глибинної психології
Навчальна дисципліна
«Практична психологія»
Офіційна назва освітньої
програми
перший бакалаврський
Рівень вищої освіти
05 «Соціальні і поведінкові науки»
Галузь знань
053 «Психологія»
Спеціальність
3
Обсяг
дисципліни
в
кредитах ECTS
Вибіркова
Статус
дисципліни
(обов’язкова, вибіркова)
Головною метою вивчення дисципліни є ознайомлення
Мета вивчення дисципліни
студентів з основними теоріями сучасної глибинної
психології, забезпечення розуміння студентами феномену
несвідомого та сутності методів психологічної роботи з
ним.
Інтегральна
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
компетентність, загальні
ситуаціях.
компетентності, спеціальні
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
(фахові) компетентності
професійної діяльності.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Здатність
оперувати
категоріально-понятійним
апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності
та вчинків.
СК4. Здатність
самостійно
збирати
та
критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну
інформацію з різних джерел.
СК11. Здатність до особистісного та професійного

самовдосконалення, навчання та саморозвитку
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовий модуль 1. Предмет та основні положення глибинної психології
Тема 1. Вступ до предмету
Предмет психоаналізу. Свідоме. Проблема несвідомого. Підпорогове сприйняття.
Символічна продукція несвідомого. Роль культури. Творчість. Соціалізація і несвідоме.
Амбівалентність особистості. Історичний контекст. Консервативність і розвиток. Політична
культура і несвідоме. Мотивація і свідомість. Афективна толерантність. Перенос,
контрперенос і опір. Основні напрями глибинної психології. Елітарність психоаналізу.
Значення проекції в розпізнаванні несвідомого.
Тема 2. Класичний психоаналіз та аналітична психологія
Топографічна модель особистості. Структурна модель психіки. Потяги до життя і до смерті.
Проблема агресивності та гіперсексуальності. Принцип задоволення. Его і психологічний
захист. Генеза неврозу. Клінічні аспекти психоаналізу. Соціальний психоаналіз. Групова
динаміка і психоаналіз. Культуральний психоаналіз. Критика культури. Принципи
прикладного психоаналізу. Методи дослідження несвідомих думок. Техніки роботи з
опором. Техніки роботи з переносом. Метод катарсису. Метод вільних асоціацій. Тривога:
моральна, невротична, об'єктивна. Функція тривоги. Свідоме і несвідоме у аналітичній
психології. Архетипи. Генеза неврозу у аналітичній психології. Комплекс. Синхронія за
К.Г.Юнгом. Типологія характерів за Юнгом.Мана-особистість. Трікстер. Аніма та анімус.
Самість. Трансформація у аналітичній психології
Змістовий модуль 2. Технологія психодіагностичного обстеження
Тема 3. Неофрейдизм
Теорія волі і теорія травми Отто Ранка. Вклад Карла Абрахама. Тілесно орієнтований
психоаналіз В.Райха. Поняття оргонної енергії. Панцир характеру. Індивідуальна
психотерапія А.Адлера. Розвиток соціального інтересу. Поняття «Чоловічий протест». Види
компенсацій. Прагнення до влади і комплекс неповноцінності. Життєвий стиль. Порядок
народження дітей та його вплив на психологічні особливості розвитку особистості. Ідеї
Емми Юнг та Сабіни Шпільрейн.
Тема 4. Характерологічний аналіз К.Хорні. Лаканівський психоанліз
Его-психологія А.Фройд. Дитячі захисні механізми за А.Фройд. Дитяча сексуальність.
Характерологічний аналіз К.Хорні. Невротичні симптоми за К. Хорні. Компоненти
психоаналізу за К. Хорні. Психологія статі у роботах К. Хорні. Комплекс маскулінності.
Вимоги до клієнта у характерологічному аналізі. Взаємозв’язок характерологічного аналізу
з культурою та наукою. Генеза неврозу у характерологічному аналізі. Поняття базальної
тривоги. Її причини. Невротичні потреби. Типи характеру. Категорія «реального» в роботах
Лакана. Тривога людини. Фантазми. Травма. Стадія дзеркала як формотворчий чинник Я.
Тема 5. Соціальний психоаналіз
Сутність гуманістичного психоаналізу Е. Фромма. Механізми втечі від свободи. Типи
непродуктивних орієнтацій особистості. Потреби особистості. Суть теорії міжособистісних
стосунків. Провідні потреби у теорії міжособистісних стосунків Г. Саллівана. Техніка теорії
інтерпесональних відносин Генеза неврозу у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма та у
інтерперсональній психотерапії Г. Саллівена.
Тема 6. Новітні ідеї психоаналізу
Психологія самості Х.Кохута. Ідеї О.Кернберга. Дослідження Д.Штерна. Теорія М.Малер.
Поділ та індивідуація. Ідеї О.Шпіца. Погляди на дитинство Сюзен Айзекс. Жіночість як
маскарад Джоан Рівьєр. Нозологія чоловічої гомосексуальності Ш. Ференці

Змістовий модуль 3. Теорії об’єктних стосунків і прихильності
Тема 7. Теорії об’єктних відносин
Теорія М. Кляйн. Сеттинг у ігровій психоаналітичній терапії. Роль гри. Дослідження
заздрості. Параноїдно-шизоїдна і депресивна позиції. Проективна ідентифікація. Репарація.
Внутрішні об’єкти. Проективний характер відносин дитини з матір'ю В.Біона. Генезис
тривожності Р.Спітца. Три стадії розвитку об'єктних відносин Р. Фейрберна. Розвиток теорії
об’єктних відношень у практиці Д. Вінікотта. Достатньо хороша мати.
Тема 8. Теорії прихильності
Поняття прихильності. Теорія прихильності Дж.Боулбі. Базова довіра до інших. Фази
протесту, відчаю та відторгнення. Сепараційна тривога. Процедура «Некзнайомої ситуації».
Типи прив’язаності. Компоненти досвіду за П. Криттенден.Стратегії підтримки доступності
прив’язаності. Реактивний розлад прихильності (МКХ – 10, DSM – ІV).
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища,
Програмні результати
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати
навчання
шляхи їх розв’язання.
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і
функціонування
психічних
явищ
в
контексті
професійних завдань.
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у
т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР7. Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність одержаних результатів психологічного
дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження
здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати
зміст запиту до супервізії.
При проведенні поточного контролю використовуються
Форми поточного та
наступні
форми:
перевірка
конспекту лекцій,
підсумкового контролю
опитування, оцінювання виступів студентів та їхньої
участі у дискусії.
Формою підсумкового контролю є залік.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру.
Підсумкові бали = Загальна кількість балів, які набрані на занятті + Кількість балів за
модульний контроль
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
національною
в балах
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з
Відмінно
освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
90 - 100
А
(зараховано)
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу освоєний
Добре
80 – 89
В
цілком, необхідні практичні навички роботи з
(зараховано)
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі

75 – 79

С

65 – 74

D
Задовільно
(зараховано)

60 – 64

Е

21 – 59

FX
Незадовільно
(не
зараховано)

1 – 20

F

навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального,
робота з двома – трьома незначними помилками.
«Добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними
помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовані, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінена числом балів,
близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімум критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконана,
або якість їхнього виконання оцінена числом балів,
близьким
до
мінімального,
при
додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що
потребує доробки.
«Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст
курсу не освоєний, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки.
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