Додаток 1
до Положення про порядок та умови обрання
здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін
у Вищому державному навчальному закладі України
«Буковинський державний медичний університет»

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)
для каталогу вибіркових навчальних дисциплін
«Тілесно-орієнтована психологія»
(назва вибіркової навчальної дисципліни)
Спеціальність

Медицина

Освітній рівень

магістр

Термін вивчення (курс)

3 курс, 4 курс, 5 курс

Форма навчання

очна

Кафедра

психології та філософії

Короткий зміст дисципліни: мета навчальної дисципліни – усвідомлення глибинного
взаємозв’язку тіла і психіки, формування знань та навичок екологічного ставлення до свого
психологічного здоров’я, можливостей майбутніх медичних фахівців.
Завдання:
 засвоєння студентами знань і глибоке вивчення та усвідомлення основних теоретичних
положень та емпіричного доробку тілесно-орієнтованої психології;
 знайомство з головними підходами та методами тілесно-орієнтованої психотерапії;
 усвідомлення глибинного взаємозв’язку тіла і психіки, формування знань та навичок
екологічного ставлення до свого психологічного здоров’я.
Результати навчання: формування системи психологічних знань особливостей
взаємозв’язку тіла і психіки, формування знань та навичок екологічного ставлення до свого
психологічного здоров’я; оволодіння основними категоріями та поняттями тілесноорієнтованої психології; демонструвати навички міжособистісної взаємодії; використовувати
отримані знання на практиці.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
 основні теоретичні положення тілесно-орієнтованої психології;
 підходи та методи тілесно-орієнтованої психології;
 особливості взаємозв’язку тіла і психіки людини.
Після вивчення курсу студенти повинні вміти:
 розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності.
 застосовувати знання з різних галузей психології
 застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин)
життя та діяльності;
 приймати обґрунтоване рішення;
 обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної
роботи.
Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних):
1. Поняття про тілесно-орієнтовану психологію. Історія розвитку тілесно-орієнтованої
психології та психотерапії
2. Вегетоаналітична терапія характеру В. Райха

Класифікація базових особистісних проблем за В. Баскаковим
Классифікація проблемних пат тернів дихання за А. Виховскі
Біоенергетика А. Лоуена
Бодинаміка Л. Марчер
Модель розвитку особистості в нормі й патології
Особистість психотерапевта в тілесно-орієнтованій психотерапії
Етичні, тактичні та діагностичні аспекти роботи з клієнтом в тілесно-орієнтованій
психотерапії
10. Техніки і вправи, що застосовуються в тілесно-орієнтованій психотерапії. Робота з
мотивацією клієнта
Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна:
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути
сучасно навченим.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації приймати обґрунтоване рішення;
працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Спеціальні (фахові, предметні):
СК1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта
СК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів
СК19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та
біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть
проведення навчальної дисципліни:
Любіна Любов Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач.
Осипенко Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, викладач.

