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Релігійні психотерапевтичні практики  

 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  

05 Соціальні та 
поведінкові науки  

Кількість кредитів - 3 Методи навчання: лекції, 

практичні, семінари, лабораторні, 
самостійна робота 

Спеціальність  
6.05053Психологія 

Загальна кількість годин - 
90 

Денна Заочна 

Освітній рівень  
бакалавр 

Лекції: 

18 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни 

Вибіркова 

16 6 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

Модульний контроль, тести, 
творчі робити, підсумкові 
реферати 

 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом 3  

------- ---------- 

Індивідуальна робота: 

Семестр VІ ------- --------- 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 
2/0,7- аудиторне: 

3,2/4,5- самостійна робота 

56 78 Форма підсумкового контролю  

 
Залік - звичайний  

Співвідношення 
аудиторних годин і годин 

СРС: 

Мова навчання - 

українська 

1:1,6 1:6,5 

Передумови навчання 
диплом про загальну 

середню освіту; ЗНО – 
українська мова та 
література, біологія, 

історія України або 
іноземна мова 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними 
психотерапевтичними методами і прийомами, що базуються на підходах світових релігій до 

«лікування» душі (психіки) людини; напрацювання конкретного особистісного досвіду 
самопізнання і самовираження щодо складних життєвих ситуацій, пов’язаних з вирішенням 
екзистенційних проблем. Самостійна розробка студентами індивідуальних моделей розвитку 

позитивної „Я-концепції” на основі аналітичного і герменевтичного підходів до власних 
життєвих проблем. 

Програма навчальної дисципліни: методологічні основи та методи дослідження  
релігійних психотерапевтичних практик; психологія релігії та релігійна психологія в теорії і 
практиці сучасного життя людини. 

Бібліографія: 1. Гроф С. Холотропное сознание: Три уровня человеческого сознания и как 
они формируют нашу жизнь./ С. Гроф, Х. Г.  Бенкет. – М., 1996. – 223 с.; 2. Поцелуйко А. Б. 

Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній 
традиції./ Поцелуйко А. Б.   09. 00. 11. – релігієзнавство / Ін-т філософ. Імені Г. С. Сковороди 
НАН України. – Київ, 2004. – 22 с.; 3. Практика психосинтеза: Упражнения, направленные на 

развитие личности и достижение духовного роста. [Сост. И ред. Дж. Томас. Пер. с англ. Г. П. 
Хлуновской]. – СПб.: МНПО «Жизнь», «Ферро-Логос», 1992. – 32 с. 



Методичне забезпечення: Підручники та навчальні посібники; методичні рекомендації; 
першоджерела; роздаткові навчальні матеріали – схеми, таблиці; тести; відео ролики; 
інтернет 

Реєстрація на навчальну дисципліну: дисципліна за вибором  
Лектор: Ставицька  Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор  

Інститут (факультет) соціології, психології та соціальних комунікацій; спеціальність 
«Психологія» 
Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91, факс. 

 
 
 


