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Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання курсу полягає в ознайомленні студентів з основами психокорекційної 

роботи,  особливостями індивідуальної та групової роботи; етапами психокорекційної 

роботи; методами психологічного впливу на клієнта; особливостями корекційної роботи 

психолога з клієнтами у різні вікові періоди. 

Завдання викладання дисципліни 

- дати знання про специфічні риси психокорекції; 

- навчити складати психокорекційні програми; 

- ознайомити з особливостями індивідуальної психокорекції; 

- сформувати уявлення про специфіку групової психокорекції, її динаміку; 

- дати знання про особливості корекційної роботи психолога з клієнтами у різні 

вікові періоди. 

Код та назва компетентності: 

- ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

            - ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

     -СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

     -СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації 

                -СК12.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

http://kppp-rshu.org.ua/
https://www.facebook.com/me/
mailto:Kaminolga1@gmail.com
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи психокорекції» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 

як: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психодіагностика» «Активне соціально-

психологічне навчання». 

 У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

 

Змістовий модуль 1 

 1.1 Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога.  

Загальне поняття психокорекції. Види психокорекції. Основні принципи психокорекційної 

роботи. Цілі та завдання психокореційної роботи. Психокорекційна ситуація. Вимоги до 

психолога, який здійснює психокорекційний вплив. Теоретичний, практичний та 

особистісний компонент готовності психолога до здійснення психокорекційної роботи. 

1.2 Теоретичні основи і передумови психокорекційної практики. 

 Лікувальна педагогіка. Психоаналіз. Індивідуальна психологія А. Адлера. Біхевіоризм. 

Гештальтпсихологія. Трансактний аналіз. Гуманістична психологія. Вітчизняна вікова 

психологія і психотерапія. 

1.3 Основні види психокорекції.  

Види психологічної корекції за характером спрямованості. Індивідуальна та групова форма 

психокорекція. Каузальна корекція, спрямована на джерела і причини відхилень. 

Симптоматична корекція – короткочасний вплив з метою зняття гострих симптомів 

відхилень у розвитку. Види психологічної корекції за змістом (пізнавальної сфери; 

особистостісної; афективно-вольової сфери); поведінкових аспектів; міжособистісних 

відносин; внутрішньо групових взаємовідносин (подружніх, колективних); дитячо-

батьківських відносин. Психологічні умови корекції девіантної поведінки. 

1.4 Методи психологічної корекції.  

Загальна характеристика методів психокорекції. Методи корекції негативних емоційних 

станів. Застосування арт-терапії у психокорекції. Аналіз методів корекції посттравматичних 

стресових розладів. Основні техніки психодрами в психологічній корекції. Психодинамічний 

напрямок психологічної корекції. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса в психологічній 

корекції. Екзистенціальний напрямок та логотерапія в психологічній корекції. Тілесно-

орієнтовані групи психологічної корекції. Трансактний аналіз Е. Берна: аналіз трансакцій, 

аналіз ігор, аналіз сценарію. Глибинна психокорекція: показання та протипоказання; методи 

глибинної психокорекції. Когнітивний напрямок у психологічній корекції. Основні техніки 



психодрами в психологічній корекції.  Показання до застосування та види релаксації. 

Наукові підходи до корекції негативних емоційних станів. 

 

1.5 Індивідуальна психокорекція. 

 Умови вибору індивідуальної психокорекції. Проти покази до групової психокорекції. 

Основні методи індивідуального психокорекційного впливу. Особливості методу 

переконання. Умови застосування методу навіювання. Психологічні особливості 

індивідуальної психокорекції. Стратегії ставлення клієнта до проблемної ситуації. Завдання 

індивідуальної психокорекції. Основні стадії індивідуальної психологічної психокорекції. 

Складання контракту між клієнтом та психологом. Рівні конфіденційності. Дослідження 

проблем клієнта. Значення вербального та невербального контакту. Варіанти позицій 

психолога. Пошук способів вирішення проблем. Формування психологом корекційної 

програми. Реалізація наміченої програми у відповідності із складеним контрактом. Оцінка 

ефективності проведеної роботи. 

1.6 Групові методи психокорекційної роботи. 

 Специфіка групової форми психокорекції. Цілі групової психокорекції. Механізми 

корекційного впливу. Фактори, що впливають на ефективність психокорекційної роботи. 

Особливості комплектування груп. Віковий та статевий склад групи. Професійний склад 

групи. Розмір групи. Частота та тривалість зустрічей. Підготовка до групової корекції. 

Основні принципи роботи групи. Групова динаміка. Завдання та норми групи. Структура 

групи, групові ролі. Згуртованість групи. Групова напруга. Фази розвитку групи. 

Керівництво психокорекційною групою. Основні завдання групового психолога. Робота під 

спостереженням супервізора. Типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника 

групи. 

1.7 Особливості складання психокорекційних програм.  

 Принципи складання психокорекційних програм. Принцип системності корекційних, 

профілактичних та розвиваючих завдань. Принцип єдності корекції та діагностики. Принцип 

пріоритетності корекції каузального типу. Діяльнісний принцип корекції. Принцип 

врахування психолого-вікових та індивідуальних особливостей клієнта. Принцип 

комплексності методів психологічного впливу. Принцип активного залучення найближчого 

оточення до участі в корекційній програмі. Принцип врахування обсягу та ступеня 

різноманітності матеріалу. Принцип врахування емоційної складності матеріалу. Види 

психокореційних програм. Оцінка ефективності психокорекційного впливу. 

 

Змістовий модуль 2 

2.1 Розвиток особистості в онтогенезі.  

Періоди онтогенезу. Пренатальний період. Народження як якісно новий етап життя. Період 

новонародженості. Немовлячий період. Ранній вік. Дошкільний вік. Молодший шкільний вік. 

Підлітковий та ранній юнацький вік. 

2.2 Корекційна робота з дітьми дошкільного віку.  

Характеристика основних проблем розвитку дитини. Критерії оцінки відхилень в поведінці 

за М.Раттером. Порушення поведінки: агресивність, імпульсивність, гіперактивність, 

пасивність. Затримка психічного розвитку. Причини затримки психічного розвитку. Ознаки 

нормального розвитку дитини. Способи корекції затримки психічного розвитку дитини. 

Ознаки розумової відсталості. Корекційна робота з дітьми, що йдуть до школи. 

2.3 Психокорекційна робота з дітьми молодшого шкільного віку. 

 Робота з розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів. Розвиток уваги. Розвиток 

пам’яті. Розвиток мислення. Розвиток довільної поведінки. Корекційна робота з школярами 

„групи ризику”. Причини шкільної неуспішності. Особливості розвитку пізнавальної сфери. 

Корекційна робота з дітьми, що мають синдром дефіциту уваги. Особливості корекційної 

роботи з повільними дітьми. Демонстративні діти, корекція поведінки. Причини тривожності 

дітей. корекція тривожності. Ліворукі діти. Особливості корекційної роботи з ліворукими 

дітьми. 

2.4 Психокорекційна робота з підлітками. 



 Ознаки нервово-психічних порушень розвитку. Причини виникнення психічних 

захворювань у підлітків. Психокорекція акцентуацій характеру підлітків. Сім’я як джерело 

психічної травматизації підлітка. Співвідношення між акцентуаціями та найбільш 

несприятливими типами сімейного виховання. Невротичний розвиток особистості підлітка. 

Методи роботи з невротичними підлітками. Вживання психоактивних речовин та хімічна 

залежність у підлітків. Корекція церебрастенічного синдрому. Суїцидальна поведінка 

підлітків, напрями корекційної роботи. корекція проблем, пов’язаних з сексуальним 

розвитком. 

2.5 Психокорекційна робота з юнаками та дівчатами в період ранньої юності. 

Відхилення конструктивного розвитку в період ранньої юності. Адитивна поведінка, 

причини виникнення, основні етапи корекційної роботи.  Юнацька сексуальність. Позитивні 

та негативні фактори, що впливають на формування статевої ідентичності. Стадії розвитку 

асоціальної поведінки. Внутрішні психологічні фактори, що призводять  до здійснення 

злочину. Мікро соціальні фактори: сім’я, школа, референтна група. Типи делинквентності – 

агресивно-захисний, опозиційний. Корекційна робота з агресивно-захисними клієнтами. 

Психокорекція опозиційних клієнтів. 
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет. 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код    

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінюван

ня 

результат

ів 

навчання 

              ЗК1 

            

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ПР02   

Розуміти 

закономірності 

та особливості 

розвитку і 

функціонуванн

я психічних 

явищ в 

контексті 

професійних 

завдань 
 

 

МН, МН2, 

МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

http://library.rshu.edu.ua/
http://www.twirpx.com.ua/
http://www.artconsult.com.ua/


ПР04 

Обґрунтовуват

и власну 

позицію, 

робити 

самостійні 

висновки за 

результатами 

власних 

досліджень і 

аналізу 

літературних 

джерел. 
 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ЗК2 

Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

ПР05 

Обирати та 

застосовувати 

валідний і 

надійний 

психодіагности

чний 

інструментарій 

(тести, 

опитувальники, 

проективні 

методики 

тощо) 

психологічного 

дослідження та 

технології 

психологічної 

допомоги. 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ПР06 

Формулювати 

мету, завдання 

дослідження, 

володіти 

навичками 

збору 

первинного 

матеріалу, 

дотримуватися 

процедури 

дослідження. 

МН, МН2, 

МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ЗК6 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

ПР08 

Презентувати 

результати 

власних 

досліджень 

усно / письмово 

для фахівців і 

нефахівців. 

МН, МН2, 

МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ПР09 

Пропонувати 

власні способи 

вирішення 

психологічних 

задач і проблем 

у процесі 

професійної 

діяльності, 

приймати та 

аргументувати 

власні рішення 

щодо їх 

розв’язання 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

СК5 

Здатність 

використовуват

и валідний і 

надійний 

психодіагности

чний 

ПР11 

Складати та 

реалізовувати 

план 

консультативно

го процесу з 

урахуванням 

специфіки 

запиту та 

індивідуальних 

особливостей 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 



інструментарій. 
 

ПР13 

Взаємодіяти, вступати 
у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що 
мають інші 

культуральні чи 

гендерно-вікові 
відмінності. 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

СК7 

Здатність 

аналізувати та 

систематизуват

и  одержані 

результати, 

формулювати 

аргументовані 

висновки та 

рекомендації 
 

ПР14 

Ефективно 

виконувати різні 

ролі у команді у 

процесі вирішення 

фахових завдань, у 

тому числі 

демонструвати 

лідерські якості. 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

СК12 

Здатність до 

особистісного та 

професійного 

самовдосконален

ня, навчання та 

саморозвитку 

ПР16 

Знати, розуміти та 

дотримуватися 

етичних принципів 

професійної 

діяльності 

психолога 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ПР18 

Вживати 

ефективних 

заходів щодо 

збереження 

здоров’я (власного 

й оточення) та за 

потреби визначати 

зміст запиту до 

супервізії. 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 



МО9 – захист лабораторних і практичних 

робіт;  

МО10 –залік. 

 

 

 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Основи психокорекції» 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

 

40 

Сума 

 

 

100 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

Модульний контроль     9 Модульний контроль 5  

10 
Разом 30 Разом 30 

 
 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 



82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 

вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 

самостійно застосовувати 

її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, за допомогою 

викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивни

й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні. 

35-59 FХ 

незадовільн

о з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестровог

о контролю 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни

й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 



1-34 F 

незадовільн

о з 

обов'язкови

м 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 

окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни

й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


