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ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОТЕРАПІЯ У ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Психотерапія у постнекласичній парадигмі» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта/ад'юнкта. Вона спрямована на розвиток знань аспіранта 
про нові тенденції психотерапії на сучасному етапі її становлення, а також на формування 
відповідних фахових умінь та навичок. Проведення наукових досліджень у галузі психотерапії 
вимагає сформованих уявлень про зміни, які відбуваються у ній на постнекласичному етапі її 
розвитку. Зміст дисципліни сфокусовано на методологічних аспектах психотерапії у 
постнекласичній парадигмі, її формах, напрямах та методах. Увага зосереджується також на 
специфічній для постнекласичної парадигми ролі психотерапевта у психотерапевтичній 
взаємодії. 
Мета навчальної дисципліни: формування знань про напрями та методи психотерапії у 
постнекласичній парадигмі та відповідних фахових умінь і навичок, які зможуть бути 
застосовані у подальшій науково-дослідницькій на викладацькій роботі аспірантів. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: напрями та технології сучасної психотерапії на рівні випускника 
магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Аспірант повинен вміти: використовувати знання про специфіку сучасних напрямів та 
методів психотерапії у проведенні наукових досліджень та у викладацькій діяльності, а також 
застосовувати сучасні методи психотерапевтичної взаємодії у практичній роботі на рівні 
випускника магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Змістові модулі: 

1. Класична, некласична та постнекласична психотерапія. 
2. Специфіка психотерапії у постнекласичній парадигмі. 
3. Напрями постнекласичної психотерапії. 
4. Методи потснекласичної психотерапії. 
5. Вироблення навичок психотерапевтичної взаємодії з клієнтом з опорою на 

постнекласичну методологію. 
6. Особливості наукових досліджень психотерапії у постнекласичній парадигмі. 

Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВК 2.02.05 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 120 годин, у тому числі, 24 години 
аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 години – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Крупельницька Людмила Францівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри 
психодіагностики та клінічної психології факультету психології 
Інформація про викладача:  https://psy.knu.ua/ua/database/profile/krupelnytska-lyudmyla-
frantsivna 
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