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Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання курсу полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з сучасними 

теоретичними уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі групової психологічної 

корекції. Сучасна групова психологічна корекція представлена багатьма напрямами: 

біхевіоральним, біологічним, когнітивним, психоаналітичним, гуманістичним, соціально-

психологічним. Усі вони мають свою теоретико-концептуальну базу, методологічні 

принципи роботи та показання для застосування. Засвоєння цих форм психокорекції дасть 

можливість свідомо функціонально впроваджувати у психологічну практику ефективні 

методики допомоги. Знання, здобуті в результаті вивчення курсу «Практикум з групової 

психокорекції», є основою для подальшого поглиблення фахової спеціалізації психологів. За 

результатами вивчення матеріалу цього курсу здобувачі вищої освіти складають екзамен. 

Основними навчально-методичними посібниками з курсу «Практикум з групової 

психокорекції» є видання, наведені у списку літератури. 

  

Завдання викладання дисципліни вивчити основні принципи, цілі та завдання 

психокорекційної роботи; розглянути особливості групової форм психокорекції; 

проаналізувати основні напрямки в психокорекційної роботі; розвинути навички складання 

психокорекційних програм  та їх практичного використання. 

Код та назва компетентності: 

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
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СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність 

для різних категорій населення у сфері психології. 

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

            СК12.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 
Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Практикум з групової психокорекції» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін як: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психодіагностика» «Активне 

соціально-психологічне навчання», «Психокорекція», «Методи психокорекції та 

психотерапії».   

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 

1.1Поняття про психологічну корекцію.Поняття психологічної допомоги. Види 

психологічної допомоги: психодіагностика,   психокорекція, психотерапія, психологічне 

консультування, профорієнтація; їх подібність і відмінність. 

1.2 Специфіка групової психологічної корекції. Група як предмет і об’єкт психологічної 

теорії та практики. Специфіка групової форми психокорекції. Завдання групової 

психокорекції. Види психокорекційних групп. Соціально-психологічні аспекти групових 

методів. Групові методи в психоаналізі та інших психологічних школах. Сучасні групові 

методи та розвиток самосвідомості. 

1.3 Склад психокорекційної групи.Особливості формування психокорекційної групи: 

принципи, віковий і статевий склад групи, професійний склад, розмір групи, періодичність і 

тривалість зустрічей. 

1.4 Особливості психокорекційної групи. Психологія психокорекційної групи. Ознаки, 

характерні для психокорекційних груп. 

Груповий процес (етапи розвитку групи). Згуртованість і напруженість у групі. Проблема 

лідерства. Основні механізми корекційного впливу. Фактори, що впливають на ефективність 

психокорекційної роботи. Оцінка результативності групової роботи. Виконання практичних 

вправ, орієнтованих на зняття напруги. 

1.5 Керівництво психокорекційною групою. Керівництво групою. Функції ведучого. 

Предмет роботи ведучого. Стиль ведення групи. Ко-тренерство. Манера поведінки ведучого 



на початку тренінгу. Технічний супровід ведучого для створення атмосфери довіри. 

Особливості поведінки ведучого групи. Специфіка сприйняття людини. Механізми 

формування рапорту з групою. Мова як засіб впливу і передачі інформації. Невербальна 

комунікація. Комунікативна конгруентність. Прийоми активізації та управління увагою. 

Практика використання питань. Техніки активного слухання. Виконання практичних вправ, 

спрямованих на розвиток міжособистісної чутливості та взаєморозуміння. 

1.6 Проблемні ситуації в групі. Страх ведучого перед групою. Втома ведучого від групи. 

Примусово організована група. Передчасна термінація окремих учасників. Регулярні 

запізнення учасників. Відмова членів групи від повноцінної участі у тренінгу. Поява в групі 

«цапа-відбувайла». Присутність натренінгу людей із яскраво вираженою акцентуацією 

характеру. 

 

Змістовий модуль 2. 

2.1 Загальна характеристика психологічного тренінгу Визначення та специфіка 

психологічного тренінгу. Історія психологічного тренінгу. Визначення та специфіка 

психологічного тренінгу. Історія психологічного тренінгу. Мета і завдання тренінгової 

роботи. Критерії класифікації тренінгів: групи підтримки, навчальні групи, розвиваючі 

групи. Принципи роботи тренінгової групи. Можливості, переваги та обмеження 

психологічного тренінгу. Виконання практичних вправ. 

2.2 Процесуально-організаційні аспекти групового тренінгу. Процесуально-організаційні 

аспекти групового тренінгу. Етапи побудови змістової роботи в тренінгу. Підготовка тренін-

гу. Форми організації тренінгових занять. Інструкції у вправах. Завершення процедур. 

Обговорення. Паузи в тренінгу. Виконання комунікативних ігор і вправ. 

2.3 Методика психокорекційної роботи з різними видами подій. Методи роботи з 

«випадковими» подіями. Метод концентрації присутності. Метод групової рефлексії. Метод 

побудови диспозицій. Методи роботи з «випадковими» подіями. Метод концентрації 

присутності. Метод групової рефлексії. Метод побудови диспозицій. вирішення проблем. 

Метод операціоналізації. Тренінгові методи роботи з подіями, що відбулися. Метод регресії. 

Метод обміну досвідом. Метод імітації. Виконання практичних вправ. 

2.4  Використання невербальних методів активності. Місце і роль психогімнастики в 

груповому психологічному тренінгу. Основна характеристика методу. Класифікація вправ у 

психогімнастиці. Основні частини психогімнастичного заняття. Особливості використання 

методів невербальної активності. Основні правила проведення психогімнастичного заняття. 

Виконання практичних вправ, спрямованих на використання невербальної активності. 

2.5 Особливості використання притч, метафор та історій у груповій роботі. Особливості 

використання притч, метафор та історій у груповій роботі. Казкотерапія. Основні завдання 

казкотерапії. Особливості використання казкотерапії. Види казкотерапії. Історії для 

формування розуміння і змістовного контексту в групі. Вправи-стимули. 

2.6 Особливості проведення дискусій. Мета та завдання групової дискусії. Класифікація 

групових дискусій. Типи орієнтації групової дискусії. Основні змістові моменти групової 

дискусії за Б. Карвасарським. Особливості проведення дискусій. Виконання практичних 

вправ. Ігри, спрямовані на організацію дискусій. 

2.7 Використання ігор. Функції гри в психологічному тренінгу. Особливості проведення 

рольової гри. Основні види рольових ігор. Основні фази рольових ігор. Принципи 

проведення рольової гри. Виконання практичних вправ. Сюжетно-рольові ігри. 

2.8 Проведення медитації. Поняття медитації. Особливості проведення медитацій. 

Значення.Виконання практичних вправ. Медитативні техніки. 

2.9. Використання проективного малювання і музики. Проективне малювання. Основні 

завдання проективного малюнку. Діагностична та корекційна функції проективного 

малювання. Загальна характеристика проективного малюнку. Особливості використання 

методу проективного малювання, основні принципи та правила.Основна характеристика 

музикотерапії. Основні напрями корекційної дії музики. Механізми психокорекційного впли-

ву музикотерапії. Основні види музикотерапії.Практичні вправи арт-терапії. 

2.10 Допоміжні прийоми в тренінгу. Діагностичні процедури. Інформування. Надання 



інформації. Саморозкриття тренера. Інтерпретація. Конфронтація. Психодраматичні 

прийоми.Ритуали в групі. Домашнє завдання. Завершення тренінгу. Виконання практичних 

вправ. Психодраматичні прийоми. Метод фіксованих ролей. Дебрифінг. Мозковий штурм. 

Аналіз ситуацій. 

2.11  Планування програми тренінгу і складання психокорекційної програми. 

Планування програми тренінгу. Структура тренінгового заняття. Особливості підбору вправ. 

Роздатковий матеріал.Каркас сценарію. Зміст сценарію. Приклад розробки сценарію. 

Оформлення програми психологічного тренінгу. Види корекційних програм. Принципи 

побудови корек- ційних програм. Основні вимоги до складання психокорекційної програми. 

Виконання практичних вправ, спрямованих на завершення роботи. Приклади 

психокорекційних програм. 

Змістовий модуль 3 

3.1 Кореційна робота в Т-групах. Історія виникнення та розвиток Т-груп. Основні поняття: 

лабораторія навчання, навчання тому, як навчатися, принцип «тут і зараз».Основні 

процедури: поведінка керівника, комунікативні вміння, структурований підхід, застосування 

в організаціях. Виконання практичних вправ. 

3.2 Особистісно-центрований підхід К. Роджерса у груповій психокорекції. Інкаунтер-

групи. Історія виникнення та розвиток інкаунтер-груп. Основні ідеї та поняття. Самість. 

Перцептивна або суб’єктивна система поглядів. Тенденція актуалізації. Досвід і його пере-

живання. Саморозкриття. Самоусвідомлення. Відповідальність. Сприйняття і усвідомлення. 

Розвиток «Я-концепції». Увага до почуттів. «Тут і зараз». Відмінності інкаунтер-груп. 

Основні процедури. Встановлення контакту. Побудова довірливих відносин. Вивчення 

конфліктів. Вивчення супроти- ву. Співчуття і підтримка. Різновиди інкаунтер-груп. 

Виконання практичних вправ. 

3.3 Гештальт-підхід Ф. Перлза у груповій психокорекції. Гештальт-підхід. Історія 

виникнення та розвиток гештальт-груп. Основні поняття. Гештальт. Фази побудови / 

руйнування гештальтів. Становлення фігури та фону. Усвідомлення потреб і зосередження 

на сьогоденні. Протилежності. Функції захисту. Зрілість. Фрустрація і маніпуляція. 

Механізми опору. Рівні неврозу. Основні процедури. Розширення усвідомлення. Інтеграція 

протилежностей. Підсилення уваги до почуттів. Робота з мріями. Прийняття 

відповідальності за себе. Подолання супротиву. Виконання практичних вправ. 

3.4 Транзактний аналіз Е. Берна у груповій психокорекції. Групи тренінгу вмінь. Історія 

виникнення та розвиток. Основні поняття. Стани «Я». Его-стан: Батько, Дорослий, Дитя. 

Автономна особистість. Вихідна о’кей-позиція. Патологія его-станів. Структурний голод. 

Структурування часу. Поняття транзакції. Види транзакцій: додаткова, перехресна, 

прихована. Погладжування і стусани. Життєві позиції: Я+Ти+, Я + Ти -, Я- Ти +, Я - Ти -. 

Почуття рекету. Психологічні ігри. Сценарій. Розплата за сценарій. Розплата за гру. Основні 

процедури. Підходи, що використовуються в практиці психокорекції. Укладення контракту. 

Структурний аналіз. Аналіз транзакцій. Аналіз ігор. Аналіз сценарію і робота з 

перевйрішення. Застосування егограм. Використання гештальт-методів. Виконання 

практичних вправ. 

3.5 Психоаналіз 3. Фройда у груповій психокорекції. Основні положення та поняття. 

Психічний детермінізм. Принцип задоволення. Інстинкти. Свідоме, підсвідоме і несвідоме. 

Структура особистості: ід, его, супер-его. Психосексу- альні стадії розвитку. Ідентифікація. 

Захисні механізми. Нормальний розвиток. Розвиток неврозу. Техніки психоаналізу. Вільні 

асоціації. Перенесення і аналіз перенесення. Опір і його аналіз. Аналіз помилкових дій. 

Самоаналіз. Виконання практичних вправ. 

3.6  Поведінковий напрям у груповій психокорекції. Групи тренінгу вмінь. 

Історія виникнення та розвиток. Основні поняття. Класичне обумовлення І. Павлова. Біхеві-

оризм. Навчальна модель. Постановка мети. Вимірювання і оцінювання. Стимул, реакція і 

обумовлення. Спадкові задатки і формування навичок. Оперантна поведінка. Позитивне і 

негативне підкріплення. Реципрокне гальмування Дж. Вольпе. Теорія інкубації Г. Айзенка. 

Основні процедури і техніки. Оцінка впевненості у собі. Репетиція впевненої поведінки. 

Метод систематичної десенсибілізації. Методика «федінг». Парадоксальна інтенція. Техніки 



позитивного і негативного підкріплення. Метод конфронтації з лякаючим стимулом. 

Методика соціального тренінгу. Тренінг релаксації. Когнітивне переструктурування. До-

машнє завдання.Виконання практичних вправ поведінкового тренінгу. 
3.7 Когнітивний напрям у груповій психокорекції. Основні поняття раціонально-

емотивної терапії (РЕТ). Емоції та поведінка. Формула поведінки А. Елліса: А-В-С. Ірра-

ціональна поведінка. «Тиранія повинності». 12 ірраціональних ідей. Мета РЕТ. Застосування 

РЕТ. Основні техніки. Дискутування. Наукове опитування. Обго- ворення. Домашнє 

завдання. Селекція ірраціональних переконань. Енергійне (рішуче) оспорювання. 

Формування раціональ но-емотивних уявних образів. Безумовне прийняття. Використання 

гумору. Використання раціональної рольової гри. Тренінг навичок. Використання заохочень 

і покарань. Основні поняття когнітивної терапії (КТ). Схеми. Обробка інформації. 

Автоматичні думки. Когнітивні помилки. Робота з автоматичними думками і переконаннями. 

Мета КТ. Сфера застосування КТ. Виконання практичних вправ, що використовуються в КТ. 

3.8 Нейролінгвістичне програмування у груповій психокорекції. Основні положення та 

поняття. Особливості НЛП. Базисні принципи. Репрезентативні системи: зорова, слухова, 

кінестетична. Стратегії діяльності: ефективна та неефективна. Ключі доступу. Стан трансу. 

Проблемні стани клієнта і «ресурсний» стан клієнта. Стани асоціації і дисоціації. 

Конгруентний та неконгруентний стан клієнта. Внутрішній конфлікт. Здібності психолога-

консультанта: встановлення і підтримання відносин довіри, висока сенсорна чутливість, 

гнучкість. Процес корекції: слідування за клієнтом і ведення клієнта. Виконання практичних 

вправ. 

3.9 Використання психодрами у груповій психокорекції. Історія виникнення та розвиток. 

Визначення психодрами. Вплив на психодраму релігії, філософії та театру. Основні поняття. 

Рольова гра. Стадії рольового розвитку, інтрарольовий конфлікт. Спонтанність. Теле. 

Катарсис. Інсайт.Основні процедури. Психодраматична група. Ролі в психо- драмі. Елементи 

психодрами: протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», глядачі, сцена. Фази психодрами. 

Розігрів (ведучого, групи, протагоніста). Психодраматична дія. Шерінг. Види психодрами. 

Психодрама, центрована на протагоністі. Психодра-ма, центрована на групі. Виконання 

основних технік психодрами. 

3.10 Процедури релаксації у груповій психокорекції. Історія створення прогресивної 

м’язової релаксації, та її творець Е. Джекобсон. Показання для застосування. Види ре-

лаксації: ментальна, диференційована, умовна. Процедури релаксації: короткі, 

вербальні.Підготовка до проведення релаксації. Етапи роботи з кожною групою м’язів. 

Групи м’язів та вказівки зі створення напруги. Технологія проведення релаксації. 

3.11 Тілесна терапія у груповій психокорекції. Історія виникнення та розвиток. Основні 

поняття. Енергія. М’язовий панцир. Земля під ногами.Основні процедури. Дихання. Оцінка 

тіла і напружені пози. Рухові вправи. Фізичний контакт. Метод М. Фельденкрайса. Метод Ф. 

Александера. Структурна інтеграція. Первинна те рапія. Виконання практичних вправ. 

3.12  Танцювальна терапія у груповій психокорекції. Історія виникнення та розвиток. 

Основні поняття. Спільні цілі. Взаємини між рухом і розумом. Основні процедури. Роль 

ведучого. Аналіз руху. Психодинамічні підходи. Виконання практичних вправ. 

3.13 Арт-терапія у груповій психокорекції. Історія виникнення та розвиток. Основні 

поняття. Спонтанне малювання і ліплення. Сублімація. Основні процедури. Психодинамічна 

арт-терапія. Гуманістична арт-терапія. Виконання практичних вправ. 

3.14 Темоцентрована взаємодія у груповій психокорекції. Історія виникнення та розвиток. 

Основні поняття. Проживання-навчання. Динамічна рівновага. Основні процедури. 

Постулати. Правила спілкування. Початок роботи в групі. Керівник як охоронець методу. 

Виконання практичних вправ. Резюме за моделями психокорекційних груп. Порівняння 

різних моделей психокорекційних груп. 

 

Змістовий модуль 4. 

4.1 Особливості роботи з дітьми та підлітками. Мета, завдання та принципи 

психокорекційної роботи з дітьми та підлітками. Методи корекційної роботи з дітьми та 

підлітками. Показання для застосування групової форми психокорекційної роботи з дітьми 



та підлітками. Рекомендації з формування дитячої психокорекційної групи. Організація гру-

пової роботи з дітьми та підлітками. Оцінка ефективності проведеної психокорекційної 

роботи. Виконання практичних вправ. 

4.2 Особливості психокорекційної роботи з дітьми раннього віку. Основні тенденції 

розвитку в ранньому дитинстві. Розвиток моторики. Ігри на розвиток загальної моторики. 

Ігри на координацію рухів. Ігри, що навчають швидкому бігу. Ігри, що навчають стрибкам. 

Ігри, що формують навички повзання. Ігри, що розвивають почуття рівноваги. Ігри з м’ячем. 

«Пальчикова гімнастика». Розвиток предметних дій. Розвиток мови. Загаль- норозвиваючі 

ігри. Ігри-заняття, що розвивають сприйняття величин, форми та кольорів. Ігри-заняття із 

сюжетними картинками. Виконання практичних вправ. 

4.3. Особливості психокорекційної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного 

віку. Основні тенденції розвитку в дошкільному віці. Основні тенденції розвитку в 

молодшому шкільному віці. Розвиток пізнавальної сфери (мислення, мовлення, уяви, 

пам’яті, уваги). Ігри на розвиток мислення і мови. Ігри на розвиток уяви. Ігри на розвиток 

пам’яті. Ігри на розвиток уваги. Корекція ускладнень навчальної діяльності в молодших 

школярів. Формування навчальних умінь. Формування прийомів самоконтролю. Розвиток 

довільності. Розвиток навичок спілкування. Корекція і розвиток емоційної сфери. Ігри на 

розвиток здатності виражати та розуміти емоції інших. Ігри на корекцію негативних 

емоційних переживань, зняття емоційної напруги. Розвиток самосвідомості. Корекція 

ускладнень поведінки і характеру в дошкільному та молодшому шкільному віці. 

Сором’язливість і тривожність. Агресія та конфліктність. Вправи, спрямовані на навчання 

дитини прийнятним способам розрядки гніву й агресивності, а також реагування на 

негативну ситуацію в цілому. Релаксаційні техніки, спрямовані на навчання дитини управ-

лінню своїм гнівом і зниженню рівня особистісної тривожності. Розвиток моторики. Ігри на 

загальний моторний розвиток. Ігри на зміцнення м’язів і хребта, тренування правильного ди-

хання. Ігри на розвиток моторної спритності. Ігри на розвиток регуляції поведінки. Ігри на 

розвиток дрібної моторики. Виконання практичних вправ та релаксаційні ігри 

4.4 Особливості психокорекційної роботи у підлітка йому віці та ранній юності. Основні 

тенденції розвитку в підлітковому та ранньом юнацькому віці. Розвиток пізнавальних 

процесів. Розвито мислення. Розвиток уяви. Розвиток пам’яті. Розвиток і корекція емоційної 

сфери. Розвиток навичок спілкування та комунікативної компі тентності. Вправи-ігри, 

спрямовані на згуртування групі Вправи на розвиток навичок спілкування. Вправи на 

формуван ня конкретних соціальних навичок. Розвиток особистості та самосвідомості. 

Вправи на розвиток позитивного « Я-образу». Вправи на розвиток статево рольової 

ідентичності, уявлень про стосунки з протилежною статтю. Практичні вправи на релаксацію, 

підлітковий варіант аутотренінгу. Профорієнтаційні ігри. 

4.5 Спеціальна дитяча психокорекція. Психокорекційна робота з різними категоріями 

дітей і відхиленнями у розвитку. Організація психокорекційної роботи з дітьми, що 

характеризуються психічним недорозвитком Організація психокорекційної роботи з дітьми, 

що мають заі римку психічного розвитку. Організація психокорекційної рс боти з дітьми із 

пошкодженим психічним розвитком. Основі напрями психологічної корекції та 

психокорекційні технолог: для дітей з раннім дитячим аутизмом. Психокорекційні технс 

логії, що використовуються при корекції емоційних порушен у дітей і підлітків із 

церебральним паралічем. Психокорекційна робота з батьками, що мають дітей і 

відхиленнями у розвитку. Категорії взаємин батьків і дитини що має відхилення у розвитку. 

Мета психокорекційної роботи батьками. Напрями і психокорекційні технології в роботі з 

батьками. Стадії розвитку батьківських груп. Виконання практичних вправ. 
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет. 

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


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 

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 

інструментарій. 
 

ПР11 

Складати та 

реалізовувати 

план 

консультативно

го процесу з 

урахуванням 

специфіки 

запиту та 

індивідуальних 

особливостей 

клієнта, 

забезпечувати 

ефективність 

власних дій 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

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 
 

ПР16 

Знати, розуміти 

та 

дотримуватися 

етичних 

принципів 

професійної 

діяльності 

психолога 

МН, МН2, 
МН5, МН6 

 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

СК12 

Здатність до 

особистісного та 
професійного 

самовдосконален

ня, навчання та 

саморозвитку 
 

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 
«Практикум з групової психокорекції» 



Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модульний контроль 3 Модульний контроль 4 

Разом 9 Разом 15 

 

Поточне тестування та самостійна робота ІНД

З 

Екзам

ен 

Су

ма Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Т1

8 

Т1

9 

Т2

0 

Т2

1 

Т2

2 

Т2

3 

Т2

4 

Т2

5 

Т2

6 

Т2

7 

Т2

8 

Т2

9 

Т3

0 

Т3

1 
Т3

2 

Т3

3 

Т3

4 

Т3

5 

Т3

6 

Т3

7 
10 40 100 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Модульний контроль 3 Модульний контроль 3 

Разом 17 Разом 9 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

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. 

 


