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Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (18 год.), самостійна 

робота (142 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4год.), самостійна 

робота (142 год.) 

Політика дисципліни 
Дотримання студентами принципів академічної доброчесності 

Це принцип законності (суворе дотримання законодавства); 

принцип чесності та порядності (чесність у освітньому процесі, 

недопущення будь-яких форм обману, неправдивих тверджень та 

інших форм нечесної поведінки, Чесно готуватись до поточного, 

модульного і підсумкового контролю, докладаючи зусиль до 

своєчасного виконання всіх завдань); принцип справедливості 

(неупереджене ставлення до осіб освітнього процесу, прозоре та 

об’єктивне самоцінювання результатів навчально-професійної 

діяльності); принцип взаємної довіри та взаємодопомоги (вільний 

обмін ідеями та інформацією в освітньому середовищі, співпраця 

та вільне продукування нових ідей); принцип поваги (виявлення 

поваги як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі та 

статусу); принцип відповідальності (сумлінне виконання своїх 

зобов’язань,    обов’язкове    відвідування    занять,   протистояння 

ганебним  учинкам,  здатність  брати  на  себе  відповідальність за 
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 результати своєї діяльності, готовність подавати приклад 

відповідальної поведінки); принцип компетентності й 

професіоналізму (здобуття високого рівня компетентності, 

підвищення свого рівня навчаьно-професійної діяльності). 

Відвідування занять: онлайн  (Zoom Moodle) та офлайн (заняття 

в університеті на період відсутності карантину). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: внесення 

пропозицій щодо власного бачення способів вирішення 

психологічних проблем, бажання виконувати роль протагоніста, 

досліджувати особистісні проблеми та проблеми членів групи під 

час проходження етапів психодрами, творче використання 

різноманітних технік психодрами. 

Що будемо вивчати? Вивчення психодрами як науки, що досліджує «істину» 

драматичними методами (Я.Л.Морено). Психодрама – це наука, 

яка допомагає вивести внутрішні переживання людини назовні 

через дію. 

Психодрама (психо + драма (дія); синонім – спонтанний 

театр) – метод групової психотерапії, що полягає в розігруванні 

учасниками сцен з їхнього життя, у яких відтворюються 

конфліктні ситуації й створюється можливість вільно відреагувати 

на них. Психодрама – це метод відтворення в драматичній дії 

значущих подій і особистісних проблем свого життя. 

 

Чому це треба 

вивчати? 

Для ознайомення здобувачів вищої освіти з історією 

виникнення та теоретичними основами психодрами, з базовими 

поняттями, етапами психодрами, психодраматичними техніками 

для вияву суперечностей внутрішнього світу особистості для 

подальшого їх вирішення. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач 

і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

Ефективно виконувати  різні ролі  у команді у процесі 

вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські 



 якості. 

Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Універсальні навички (soft-skills): сформувати комунікативні 

навички, навички виступати на публіці, уміння розуміти свої 

емоції та емоції інших людей, уміння бачити і вирішувати 

проблему, здатність до спонтанності та творчості, уміння 

працювати в команді. 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Здатність застосовувати знання з психодрами у практичних 

ситуаціях. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо розуміння 

особистісних проблем. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність працювати в команді. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психодрами. 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел. 

Здатність організовувати та надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та групову). 

Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Зміст дисципліни Психодрама, соціометрія і групова психотерапія Я.Л.Морено 

Основні поняття псих одрами. 

Стадії розвитку псих одрами.  

Базові техніки психодрами. 

Переваги, принципи та правила функціонування психодрами. 

Обов’язкові завдання Знання  та  розуміння  теоретичного  матеріалу дисципліни, який 

розглядається на лекціях  та  у процесі  вивчення  тем (питань), що 



 виносяться на самостійне опрацювання; 

Формування умінь застосовувати психодраматичні техніки для 

розв’язання (розуміння) особистісних проблем учасників 

психодраматичних сесій. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія,  

диференційна психологія. 
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