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Вступ  

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Психокорекція» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки напряму 053 – Психологія. 
 
Предметом навчальної дисципліни «Психокорекції» є закони, закономірності, тенденції 

зміни психіки, поведінки, життєдіяльності та особистості людини в процесі його життя.  

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Психокорекція» пов’язана з такими 

навчальними дисциплінами як «Основи психотерапії», «Психологічне консультування» та 

«Теорія і практика психотренінгу». 

Програма навчальної дисципліни складається з двохмодулів: 
 

1. Психокорекція як практична галузь знань. 

2. Особливості проведення корекції емоційних станів різних вікових груп. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни – - є система заходів, яка спрямована на 

виправлення недоліків поведінки або внутрішніх відчуттів людини за  допомогою 

спеціальних засобів психологічного впливу. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психокорекція» є: 
• ознайомити студентів з основними та концептуальними схемами та підходами до 

здійснення психокорекції; 
простежити за оволодінням системою знань і практичних вмінь проведення 

психокорекційної роботи; 

• проаналізувати основні джерела та наукові праці відносно психорекційної роботи 

на всіх етапах її розвитку; 
висвітлитиособливості основних та концептуальних схем та підходів до здійснення 

психокорекції; 

• розкрити основні   особливості формування психокорекційних програм та основні 

напрямки психокорекційної практики; 
• розглянутиосновні напрямки сучасної психокорекції та психологічного 

консультування, існуючих теорій і практик психокорекційної роботи. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 

знати: 

- основні поняття та методологічні основи психокорекційної роботи; 
-  основні напрямки сучасної психокорекції та психологічного консультування; 
-  існуючі теорії і практики психокорекційної роботи; 

 
вміти: 

- застосовувати отримані практичні навички проведення психокорекції; 
-  вирішувати проблеми клієнтів, застосовувати в практиці набір процедур (технік, 

методів); 



-  проводити  психокорекційну роботу, виробити власний психокорекційний стиль. 
 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  150 годин / 5 кредитів. ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

МОДУЛЬ 1 
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК ПРАКТИЧНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ. 

ТЕМА 1. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА. 
Психокорекція як сфера діяльності практичного психолога. Психокорекція і її види. Основні 

принципи, цілі та завдання психокорекційної роботи. Вимоги до психолога, який здійснює 

психокорекційну роботу. Психокорекція як сфера діяльності практичного психолога.Основна 

проблематика і особливості розвитку психологічної допомоги.Характерні риси 

психокорекційногопроцесу.Цілі, завдання та принципи 

психокорекційноїроботи.Видипсихокорекційнихситуацій.Кваліфікація, функції та етика 

спеціаліста. Основні компоненти професійної готовності до корекційного впливу. 
 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПСИХОКРЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ.  
Особливості створення психокорекційнихпрограм.Принципи створення 

психокорекційнихпрограм.Видипсихокорекційнихпрограм.Вимоги до створення 

психокорекційнихпрограм.Оцінка ефективності психокорекційний програм. 
Особливості створення психокорекційнихпрограм.Загальна, типова та індивідуальна моделі 

корекції. Компоненти психокорекційного комплексу. Основні вимоги до складання 

психокорекційнихпрограмм. Критерії оцінки ефективності психокорекційних заходів. 

Фактори ефективності психокорекції. 
 
ТЕМА 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОКРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ. 
Основні напрямки психокорекційноїпрактики.Психодинамічний напрямок: 
класичний психоаналіз З.Фрейда; аналітична індивідуальна психокорекція А.Адлера;Клієнт-
центрований підхід К.Роджерса. Єкзестиальний напрямок. Поведінковий 

напрямок.Когнітивний напрямок: Раціонально-емотивна терапія А.Елліна; Когнітивний 

підхід А.Бека; Реальнісна терапія У.Грассера.Трансактний аналіз Е.Берна. 

ГештальттерапіяФ.Перзла. 
 
 

ТЕМА 4. МЕТОДИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ. 

Методи практичної психокорекції.Основні види і форми ігротерапії.Загальна характеристика 

артотерапії.Методика бібліотерапії та бібліотерапевтична рецептура.Особливості 
використання проективного малюнку у психокорекційній роботі.Психогімнастика як метод 

психокорекції. Директивна і недирективна ігротерапія. Ігротерапія з різноманітними 

матеріалами.Основні напрямки в артотерапії.Течії музико терапії. 

 

ТЕМА 5. ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ. 



Індивідуальна психокорекція. Покази до індивідуальної психокорекції.Основні методи 

індивідуального психокорекційного впливу.Основні стадії індивідуальної 

психокорекції.Психологічні особливості індивідуальної психокорекційної роботи 
Задачі індивідуального психокорекційного впливу на когнітивну, емоційну  та поведінкову 

сферу особистості. Правила та умови структурування процесу індивідуальної 

психокорекційної роботи. 
 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. 

Психологічні основи групової психокорекційної роботи. Специфіка групової форми 

психокорекціїОсобливості комплектування групи. Групова динамікаКерівництво 

психокорекційною групою. Задачі групової психокорекції. Фактори, що впливають на 

ефективність психокорекційної роботи в групі. Віковий, статевий, професійний склад 

групи, її розмір, частота та тривалість роботи в групі. 

 

ТЕМА 7. ВИДИ КОРЕКЦІЙНИХ ГРУП. 
Види корекційних груп. Тренінгові групи і соціально-психологічний тренінг. Техніка занять 

групи зустрічей. Основні форми роботи гештальтгрупи. Тілесно-орієнтовані групи. 

Особливості роботи тренінгових груп. Принципи роботи психокорекційної групи. Методи 

соціально-психологічного тренінгу. Види комунікативних тренінгів. Загальні та безпосередні 

цілі тренінгу особистісного зростання. 
 

МОДУЛЬ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ РІЗНИХ 

ВІКОВИХ ГРУП. 

 
 
ТЕМА 8. ЕМОЦІЙНІ ПСИХІЧНІ СТАНИ. 
Емоційні психічні стани. Особливості корекції емоційних станів.Теоретичні та методичні 

питання вивчення психічних станів людини. Діагностика психічних станів та їх 

регуляція. Емоційні психічні стани (гнів, страх, печаль, відраза). Стани психічної напруги 

(стрес, фрустрація, конфлікт). Психічні стани в умовах екстремальної ситуації. 
 

 
ТЕМА9. ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.  
Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку. Психологічні задачі вікових періодів та 

особливості ранніх порушень. Особливості психокорекційної роботи з дітьми до 3 років. 

Особливості корекції порушень дітей 3-5 років. Особливості корекції порушень дітей 5-7 
років. 

 
 

ТЕМА10. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОБЛЕМ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.  
Психокорекція проблем дітей шкільного віку. Психологічна допомога при підготовці дитини 

до шкільного навчання Корекція типів не встигання у навчанні учнів початкових класів 

Рання профілактика педагогічної занедбаності учнів  
 

ТЕМА 11. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОБЛЕМ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ. 



 Психокорекція проблем підліткового віку. Підліткова вікова норма. Основні психологічні 

проблеми підліткового віку. Причини важковиховуваності. Психолого-педагогічні підходи у 

психокорекції підлітків з різними акцентуаціями характеру. 
Корекція відхилень поведінки у підлітків. 

 
ТЕМА 12. ПХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА ІЗ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЛЯ.  
Психокорекційна робота із жертвами насилля. Насилля як соціальна та психолого-
педагогічна проблема. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у 

дітей в ситуації насильства. Особливості переживань жертв насилля. Особливості 

колекційної роботи з жертвами насилля. 
 

ТЕМА 13. ПСИХОКОРЕКЦІЯ СЕМЕЙНИХ ВІДНОСИН. 
Психокорекція сімейних відносин. Сім’я як об’єкт психокорекційного впливу. Методика 

корекції дитячо-батьківських відносин. Методика корекції сімейних відносин. Методика 

корекції дитячо-батьківських відносин (техніка роботи із іграшками-замінниками, техніка 

роботи із соціальним атомом через геометричні фігури та соціометрію). Методика корекції 

сімейних відносин (техніки роботи із сімейними конфліктами). 
 

ТЕМА 14. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У СФЕРІ СЕКСУАЛЬНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ. 
Особливості психологічної корекції у сфері сексуальної взаємодії. Складові сексуального 

здоров'я. Цикл сексуального відклику і його переривання. Сором і вина в сексуальності. 

Техніки роботи із сексуальними розладами. Обговорення в групі специфіки 

психокорекційної роботи при переживанні сорому. Групова вправа: записати 10 пунктів, які 

викликають сором. Представлення партнерові і увага до відчуттів. Техніка «Скажи 

найсоромливіше твердження». 
 

 

 

3. Рекомедована література: 
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні завдання (написання рефератів, виконання аналітичного завдання); 
• дві письмові модульні контрольні роботи; 
• три усні питання на екзамені. 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 

 


