
Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

ТЕАТР І ДРАМАТЕРАПІЯ 

В ГРУПОВІЙ РОБОТІ

Навчально-методичний посібник  
до вивчення навчальних дисциплін 

 «Психодрама» та  
«Театр як соціокультурний феномен»

Острог – 2009



УДК 159.954:792(075.8)
ББК 88
 Г 19

Друкується за рішенням вченої ради 
Національного університету «Острозька академія»  

(Протокол № 6 від 29 січня 2009 р.)

Рецензенти: 
А. В. Рудь – канд. психол. наук, доц. кафедри психології 

РДГУ.
О. В. Матласевич – канд. психол. наук, доц. кафедри пси-

холого-педагогічних дисциплін НаУОА.

Гандзілевська Г. Б. 
Театр і драматерапія в груповій роботі: [навчаль-

но-методичний посібник до вивчення навчальних 
дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультур-
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У навчально-методичному посібнику зазначені осно-
вні вимоги до знань, умінь та навичок студентів щодо на-
вчальних курсів «Психодрама» та «Театр як соціокультурний 
феномен», подана структура цих навчальних дисциплін, 
тематичний план та короткий виклад лекційних занять, те-
матика та рекомендована література до рефератів, зміст та 
дидактичний матеріал практичних занять, а також питання 
для самос тійної роботи студентів. 

Посібник рекомендується для усіх, хто цікавиться питан-
нями особистісної самореалізації у сфері театрального мис-
тецтва та питаннями нових методів психотерапії, зокрема 
терапії мистецтвом. 
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