
Історія становлення психотерапії, її предмет і завдання 
 

1. Психотерапія як теоретико-прикладний напрям психології.  

2. Предмет і завдання психотерапії.  

3. Історія становлення психотерапії.  

4. Міждисциплінарні зв’язки психотерапії.  

5. Консультативна психологія як теоретико-методологічне підґрунтя і напрям 

психотерапії.  

6. Базові моделі психотерапії.  

7. Клієнт-центрована психотерапія.  

8. Психотерапія неврозів. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ: Написати реферат на любий із пунктів 

 

Основні поняття теми: психотерапія, консультативна психологія, 

медико-біологічний та психологічний підходи до психотерапії, 

соціальнопсихологічний підхід, клієнт-центрована психотерапія. 
 

ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ 

НАПРЯМ ПСИХОЛОГІЇ. 

Психотерапія – це:  

1) напрям практичної психології, заснований на системі об’єктивних 

(наукових) знань про можливості психологічного впливу на дитину і її 

доросле оточення з метою ... (теоретичний аспект); 

 2) система активних психологічних заходів і впливів, спрямованих на 

виправлення (зміни) відхилень (розладів, дефектів, порушень) психічного 

розвитку особистості, збереження її індивідуальності, корекцію поведінки 

дитини і дорослих членів її оточення (прикладний аспект);  

3) метод роботи з пацієнтами (клієнтами) в цілях надання їм допомоги з 

питань модифікації, зміни, послаблення дії чинників, які перешкоджають 

нормальному їх життю. 

 

ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

ПРЕДМЕТ ПСИХОТЕРАПІЇ (консультаційної діяльності) дитячого 

практичного психолога визначається «симптомами і причинами відхилень 

розвитку» і поведінки дітей (Д.Б.Эльконін). Це передусім:  

1) розвиток дитини (психомоторний, емоційний, пізнавальний, особистісний, 

компетентнісний, комунікативний тощо);  



2) її поведінкові реакції, акти, вияви;  

3) посилення довільної регуляції;  

4) покращення показників адаптації до навчального закладу (в т.ч. готовності 

її до школи);  

5) стабілізація особистого емоційного стану;  

6) структурування мислення;  

7) активізація пам’яті;  

8) розвиток мовлення;  

9) регуляція психомоторних функцій тощо. 

Найбільш загальна МЕТА ПСИХОТЕРАПІЇ – повернення особистості 

до психологічного благополуччя.  

Найбільш загальні ЗАВДАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ – допомагати людям, 

які стикнулися з власною нездатністю досягати цілей і які переживають у 

звязку з цим фрустрацію, депривацію і тривогу, скласти реальні уявлення про 

власні «активи і пасиви» і вчити їх ефективно використовувати свої 

«активи», а саме:  

1) розпізнавати власні потенційні можливості;  

2) використовувати цей потенціал;  

3) усувати перешкоди на шляху його реалізації (зокрема, усувати те, що 

заважає жити з відчуттям задоволення і щастя). 

Мету можна конкретизувати і представити як такі ЗАВДАННЯ:  

1) інформування про певні психологічні феномени і особливості 

психіки і поведінки;  

2) навчання (тренінг) нових дій, способів прийняття рішень, вияву 

почуттів тощо (це – тренінг життєвих навичок; тренінг комунікативних 

навичок і людських відносин; тренінг розв’язання проблем і ухвалення 

рішень; тренінг підтримки у виборі здорового спробу життя);  

3) розвиток діяльностей, здібностей;  

4) формування вікових психологічних новоутворень (допомога в 

становленні ідентичності і в особистісному розвитку);  

5) корекція емоцій і поведінки;  

6) оптимізація соціальної ситуації розвитку;  

7) усунення (зниження) тривоги, подолання стресу і його наслідків. 

Основні механізми психотерапевтичного впливу: повідомлення 

інформації, навіювання надії, усвідомлення універсальності страждань, 

альтруїзм учасників, розвиток навичок міжособистісної взаємодії, імітація, 

катарсис, групова згуртованість та ін. 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ  

(логіка виникнення і розвитку консультативної психотерапії). 

1. У давнину першими психотерапевтами були чаклуни і шамани: ритуали, 

танці, церемонії тощо допомагали людям, чиї захворювання мали не так 

фізичний, як емоційний характер.  

2. У середні віки панувало переконання що душевні захворювання 

спричинюються злими, диявольськими силами, які опановують людиною.  



3. Зародження психологічної науки знаменується появою інтересу 

дослідників до закономірностей функціонування людської психіки, а згодом 

– появою уявлень про емоції як причину психічних розладів. 

Спочатку авторів цікавило (і це – предмет загальної психології):  

 1) як пересічна, узагальнена людина пізнає навколишній світ;  

2) як на основі окремих відчуттів у неї складається цілісний образ світу 

і себе в цьому світі;  

3) як людина планує свої дії в світі;  

4) як вона там реально діє.  

Згодом психологія дійшла висновку про існування індивідуальних 

відмінностей (типологія індивідуальних відмінностей, і це – предмет 

диференціальної психології та психодіагностики). 

Далі, з появою учення про емоції як причину психічних розладів, фокус 

уваги змістився в бік унікальності і непередбачуваності людини, які не 

піддаються типізації (це предмет гуманістичної психології).  

Далі фокус дослідження з індивідуальних відмінностей змістився на 

відмінності у способах ведення людьми діалогу (праця Джеймса 

Бьюдженталя „Мистецтво психотерапевта”).  

Наступний крок – включення в контекст психологічного аналізу 

соціального середовищ, в якому людина живе, а також великих і малих 

соціальних груп, членом яких вона є (предмет соціальної психології).  

4. Індивідуальна терапія з’явилася разом із появою уявлень про діадні 

стосунки терапевта і клієнта («терапевтичний альянс»).  

5. Виникнення консультативної психології (середина ХХ століття). На 

перших етапах її становлення природним був інтерес до природи тієї 

реальності, з якою стикається клієнт і яка породжує ті проблеми, з якими він 

звертається до психолога (звідси – організаційна психологія, психологія сім’ї 

тощо).  

6. Акцентування уваги на діаді „психолог – клієнт” поставило на 

порядок денний вироблення норм і правил їхньої взаємодії. 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ПСИХОТЕРАПІЇ. 

Психотерапія (в т.ч. консультативна) базується на:  

1) загальній, віковій, дитячій психології;  

2) соціальній, клінічній і диференціальній психології;  

3) психології особистості;  

4) психодіагностиці (зокрема, тестології);  

5) консультативній психології. 

Згідно з традиційними уявленнями про психологічний вплив на дитину 

в контексті успішного онтогенетичного її розвитку, психотерапія є 

сукупністю найрізноманітніших психологічних засобів і методів із створення 

оптимальних можливостей і умов для повноцінного і своєчасного психічного 

розвитку дитини. Це істотно розширює поняття «терапія» і дає підстави 

говорити про комплекс психологічних впливів, який у контексті професійної 

діяльності практичного психолога представлений психокорекцією, 



психопрофілактикою (попередження нервово-психічних і соматичних 

захворювань), психогігієною (збереження і зміцнення нервово-психічного 

здоров’я), психореабілітацією (відновлення і компенсація порушен их 

психічних функцій і станів, особистісного і соціального статусу тощо ). 

 

КОНСУЛЬТАТИВНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК 

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ і НАПРЯМ 

ПСИХОТЕРАПІЇ. 

 

Теоретико-методологічне підгрунтя психотерапії становить 

консультативна психологія – галузь системного науково-прикладного знання 

щодо надання психологічної допомоги за допомогою бесіди:  

1) особам різного віку, в т.ч. дітям;  

2) батькам і педагогам з питань розвитку, виховання і навчання дітей. 

Психологічне консультування найчастіше розуміють як психологічну 

допомогу психологічно здоровим людям з метою допомогти їх впоратися з 

різними внутрішньо- і міжособистісними труднощами в процесі спеціально 

організованої взаємодії (бесіди). 

Як вид психологічної практики психологічне консультування – це 

система комунікативної взаємодії психолога з особами, які звертаються по 

психологічну допомогу (запит адміністрації, батьків, педагогів) і можуть 

обмежитися психологічною допомогою рекомендаційного характеру.  

Єдиного розуміння щодо сутності психологічного консультування 

немає. Розмаїття уявлень про консультування поділяють на дві групи:  

1) консультування як вплив (директивна психотерапія);  

2) консультування як взаємодія (недирективна психотерапія). 

Психологічне консультування включає: діяльність клієнта, діяльність 

консультанта і результат цієї діяльності – психологічні новоутворення, 

активовані (сформовані) у клієнта. 

Основний метод психологічного консультування – бесіда.  

Основна форма проведення – індивідуальна консультація.  

Головні питання консультативної психології тісно пов’язані з 

п’ятьма основними групами питань, які розв’язуються в процесі 

консультативної психотерапії:  

1) про суть процесу, який виникає між клієнтом (людиною, яка 

опинилася у важкій ситуації і потребує спеціалізованої допомоги) і 

терапевтом (людиною, яка цю допомогу надає); 

 2) про особистісні риси, настанови, знання, уміння терапевта;  

3) про резерви, тобто внутрішні сили клієнта, які мають бути 

активовані;  

4) про особливості ситуації, яка склалася в житті клієнта і привела його 

до психотерапевта;  

5) про прийоми і техніки, які має використовувати терапевт для 

надання допомоги клієнту. 

 



БАЗОВІ МОДЕЛІ ПСИХОТЕРАПІЇ. 

У сучасній психотерапії існує ДВА ПІДХОДИ – медико-біологічний і 

психологічний – до сутності психотерапевтичного процесу і, відповідно, до 

його організації, а отже, й ДВІ БАЗОВІ МОДЕЛІ психотерапевтичного 

впливу – медична (медико-біологічна) і психологічна.  

Медико-біологічна модель (акцентування уваги на соматичних, 

психофізіологічних особливостях клієнта). Необхідна умова: передбачається, 

що цю модель має запроваджувати спеціально підготовлений лікар – 

психіатр чи психотерапевт. 

Психологічна модель психотерапії:  

1) центрація на клієнті;  

2) «співіснування» (коли головне – не спільна діяльнісна взаємодія 

терапевті і клієнта в психотерапевтичному процесі, а обмін емоціями і 

смислами;  

3) «внутрішнє осягнення» (за якого клієнт рухається у внутрішньому 

просторі по траєкторії, яку сам визначає);  

4) «безумовне прийняття» (клієнт і психотерапевт вступають в 

особливі стосунки психологічної інтимності, засновані на емпатії, любові, 

безумовному прийнятті). 

За психологічної моделі психотерапії (зокрема, за методології 

психоаналізу) знання (теорія) часто є головним орієнтиром 

психотерапевтичного процесу. Найчастіше терапевт може розповісти про 

клієнта все: про особливості його его-об’єктних стосунків у дитинстві, 

особливостях процесів подолання і захисту, його травми, захисти і т.д., але не 

може передати його «життєвий дух». Орієнтована на теорію психотерапія 

стає приємним часом для інтелектуального проведення часу. Та, з іншого 

боку, ці знання про клієнта не гарантують його змін, не запускають його 

внутрішніх процесів. Це можливо лише в разі чогось важливого, такого, що 

не піддається концептуалізації, чого майже неможливо навчитися, але без 

чого глибинна особистісна терапія не може відбуватися. 

В межах психологічної моделі, в свою чергу, виокремлюються:  

1) соціально-психологічний підхід (соціально-психологічна модель 

психотерапії): психотерапія, яка ґрунтується на соціально-психологічній 

моделі – передбачає передусім групові форми роботи, в яких можливе 

відпрацювання соціальних форм поведінки);  

2) особистісно-орієнтований підхід (клієнт-центрована модель 

психотерапії) – передбачає особливу міжособистісну взаємодію терапевта і 

клієнта. 

 

КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ. 

Особистісно орієнтована (клієнт-центрована) психотерапія – це процес 

взаємодії між допомагаючою стороною і стороною, яка потребує допомоги, в 

якому фахівець застосовує психологічні теорії та спеціальні комунікативні 

техніки для вирішення особистих проблем і труднощів клієнта без жодного 

тиску на прийняття ним рішень. 



ПСИХОТЕРАПІЯ НЕВРОЗІВ. 

Симптоматичні неврози – це:  

1) невдалі спроби переробки і вирішення неусвідомлених (інфантильних, за 

теорією психоаналізу) конфліктів, які реактивуються певною пусковою 

ситуацією;  

2) заучена хибна поведінка з утворенням умовних рефлексів (з погляду теорії 

научування). 

Типи неврозів:  

1) шизоїдна структура (порушення базової довіри і базової безпеки в перші 

тижні і місяці життя, брак урівноваженості, надійності, тепла, стабільності, 

захищеності, близькості, страх жити, уникання близькості тощо); негативні 

характерологічні прояви шизоїдного типу – ізольованість, холодність, 

дистанційованість, концентрація на власній особистості, марення; позитивні 

прояви – тонко відчуває, самостійний, незалежний, об’єктивний, 

непідкупний, розумний;  

2) депресивна структура (відчуття провини, знедоленості, обділеності, в 

основі чого – брак любові, раннє відняття від материнської груді, смерть 

близького дорослого, погане харчування); форми поведінки: недооцінка 

валсних шансів, залежність, ніяковість на людях, страх втрати, готовність 

допомагати, альтруїзм, самозвинувачення; 

3) невроз нав’язливих станів (базовий афективний конфлікт – вічно 

контрольований гнів, страх осудження і покарання, прагнення абсолютного 

порядку, базова поведінка – уникання, нав’язливі ідеї);  

4) істерична структура (брак орієнтації в навколишньому світі, використовує 

силу власної сексуальності одночасно для зваблення і для покарання 

чоловіків, зневага обставинами і наслідками, вміння бути непомітним, 

відходити в сторону, неорієнтованість у майбутнє, конфліктність, не 

контрольованість, безпланова активність, порядок і закон не визнає стосовно 

себе, релятивована етично-моральна сфера, нестабільність внутршнього 

світу, нездатність навчатися, «втеча у хворобу», відсутність планів, 

ненадійність бояться владно можний і провокують іх, «життєва неправда», 

головне відчуття при істерії – відчуття маленької дефектної дитини яка весь 

час поборює труднощі, маніпулюючи оточенням); не пунктуальні, 

переоцінюють своє минуле, витісняють конфлікти, зміщую провину на 

інших, нелогічно поводяться; неприйняття реальності, потреба у визнанні, 

емоційність;  

5) невроз осіб, які пережили насильство. 
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