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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологічна корекція 

Викладач (-і) Сивній Наталія Федорівна, доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологічна корекція» є 

теоретичне осмислення джерел, чинників, механізмів та закономірностей розвитку 

людської психіки; практичні  знання  в опануванні засобів і методів психокорекції 

;готовність  надання психологічної допомоги тим, хто її потребує, основні категорії, 

принципи та методи психологічної корекції. Кожна тема супроводжується 

контрольними запитаннями та списком рекомендованої літератури. Засвоєння програми 

передбачає проведення як лекційних, так і семінарських занять. Вона не тільки 

допомагає студентам засвоїти курс, але й отримати знання та навички які можна 

застосувати у практичній роботі. 

У ході вивчення   дисципліни «Психологічна корекція» вивчається ряд засад 

психологічної культури та  професійного мислення щодо корекції та враховування 

індивідуальних відмінностей особистості, використання корекційних методик з метою 

дослідження особистості, обґрунтування значення  принципів психокорекції, методів та 

прийомів для майбутньої професійної діяльності, визначення сучасного стану 

методичного забезпечення психокорекції,  планування валідного психодіагностичного 

дослідження згідно проблеми, що вивчається, формулювання наукового апарату 

психокорекційного дослідження (мети, об’єкта, предмета, гіпотези) стосовно певного 

психологічного явища,  підбір валідних та надійних методів та прийомів дослідження; 

оцінювання якості психокорекцій них методик, визначення напрямів психологічних 

досліджень за допомогою корекції, використання методів математичної статистики при 

аналізі результатів психокорекційного дослідження, дотримання етико-деонтологічних 

норм у процесі психологічної корекції. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Психокорекція в системі психологічної допомоги.  

 Змістовний модуль 2. Основні напрямки психокорекції в зарубіжній  практиці. 

 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологічна корекція»  полягає у тому, 

щоб сформувати стійкі уміння та навички проведення психологічної корекції, 

шляхом систематичного засвоєння основних питань по теорії і практиці 

психологічного консультування.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Психологічна  корекція» - є стрімкий 

розвиток психології, як науки - це  викликано високим попитом на результати 



діагностичних методик,  які використовуються у широкому спектрі. Психологічна 

корекція, як наука, зазнала суттєвих змін. Соціальні - економічні зміни в сучасному  

суспільстві зумовлюють підвищений інтерес до психологічних закономірностей 

формування повноцінної, творчої особистості. Людина завжди прагне до внутрішньої 

рівноваги, гармонії, але, реалізуючі ці прагнення, особистість часто потрапляє в 

складні ситуації, які  самостійно не в змозі, подолати,тому  потребує психологічної 

допомоги. 

Психологічна наука нагромадила величезний науковий матеріал у сфері 

психологічної допомоги. Психологічно допомога включає в себе психодіагностику, 

психокорекцію, психотерапію, профорієнтацію і т. д. Належить , протее , зазначити , що 

значне місце в психологічній допомозі посідає психокорекція - як система заходів 

націлена виправлення недоліків психології або поведінки особистості за допомогою 

спеціальних засобів психологічного впливу. 

 Методи дослідження широко комп’ютеризуються та видозмінюються. 

Основною метою при викладанні даної дисципліни, на думку укладачів програми, є 

поступове засвоєння теоретичного матеріалу курсу у поєднанні з отриманням 

практичних навичок. Основи теоретичного матеріалу, тести, репродуктивні та 

аналітичні запитання,  завдання до кожної теми  згруповані згідно логіко-структурних 

модулів,  складаються із закінчених змістовних блоків. Це дозволяє реалізувати 

принцип систематичності та диференційованого підходу при тематичному оцінювані 

знань студентів. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

                  знати: 

– місце і роль психокорекції в системі психологічної науки; 

– основні напрямки в зарубіжній  та вітчизняній психокорекційній  практиці; 

– знати теоретичні основи корекційної роботи, способи корекції і т.д. 

– її особливості та механізми  в різні вікові періоди; 

– розуміти зміст і спрямованість основних завдань психокорекції на сучасному 

етапі; 

–  орієнтуватися в провідних  проблемах психокорекції і способах їх тлумачення 

вітчизняними та зарубіжними вченими 

–  навички проведення психологічної корекції; 

                   вміти: 

– застосовувати здобуті знання для розв’язання практичних проблем особистості; 

– володіти конкретними методами і методиками корекції. 

– створювати терапевтичний простір для психокорекції; 

– застосовувати психодіагностичні методики у процесі психологічного 

консультування та психологічної корекції; 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 44 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 86 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

8 053 Психологія 4 обов’язкова 



Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

          Модуль І. Психокорекція в системі психологічної допомоги.  

Тема1.Особливості когнітивного напрямку психокорекції. 2 1 2 

Тема 2. Принципи, цілі, задачі психокорекційної роботи. 2 1 2 

Тема 3. Методи поведінкової корекції. 2 1 2 

Тема 4. Методи практичної корекції. 2 1 2 

Тема 5. Психокорекція як сфера діяльності практичного 

психолога. 

2 1 2 

Тема 6. Індивідуальна психокорекція. 2 1 2 

Тема 7. Складання психокорекційних програм. 2 1 5 

Тема 8. Вимоги до психолога, що проводить 

психокорекцію 

2 1 5 

Тема 9. Принцип єдності корекції й діагностики. 2 1 5 

Тема 10.Принцип пріоритетності корекції каузального 

типу 

2  5 

Модуль ІІ. Основні напрямки психокорекції в зарубіжній  практиці. 

Тема 11. Принцип комплексності методів психологічного 

впливу. 

4      1 5 

Тема 12. Принцип активного залучення найближчого 

соціального оточення до участі в коррекционной 

програмі. 

4 1 5 

Тема 13. Принцип опори на різні рівні організації 

психічних процесів. 

2 1 5 

Тема 14. Принцип програмованого навчання. 2 1 5 

Тема 15. Психодинамічний напрямок. 2 1 5 

Тема 16. Поведінковий напрямок у психокоррекционной 

роботі. 

2 1 5 

Тема 17. Принцип обліку емоційної складності матеріалу. 2 1 5 

Тема 18. Основні напрямки клієнтцентрированого 

підходу. 

2 1 5 

Тема 19. Аналітична психокорекція А. Адлера. 2 1 5 

Тема 20. Особливості психокорекції в аналітичній 

психології К.Г. Юнга. 

2 1 5 

ЗАГ.: 44 20 86 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із психологічної корекції:  
1) характер володіння знаннями з психологічної корекції (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) з місцем і роллю галузі сучасної психологічної науки – , як 

форми психологічної корекції , практики та постановки 

психологічного діагнозу; 
       3)  з психологічним  інструментарієм та особливостями його 
застосування у різних сферах діяльності практичного психолога; 
      4) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

  5) предмет і завдання психологічної корекції, як наукової 



технології,  професійно - етичні принципи в консультуванні. 
Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 

відповідь, так і за доповнення. 
A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 

без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 



- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів / - ок 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

      Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

1. Васьківська С.В.- Основи  психокорекції - Навчальний посібник.- Харків, 2013. 

2. Васьківська С.В.- Психологічне консультування: Навчальний посібник.- 

К.:Четверта хвиля, 2014. 

3. Кузікова С.Б.- Основи  психокорекції. Навчальний посібник.- К.:  

«Академвидав», 2012. 

4. Літовченко Н. Ф.- Основи психологічного консультування  та  психокорекції :  

метод. ред. до проведення  семінар занять  з навчального  курсу- Ніжин  :  2016 . 

5. Співак Л.М.- Діагностика та корекція Я-концепції молодших школярів з низьким 

рівнем навчальних досягнень. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН.- 

К.:.Каравела, 2017. 

6. Цимбалюк І.М.- Психологічне консультування та корекція. Навчальний 

посібник.- К.:ВД «Професіонал»,2015 

7. Якимчук Б.А.,Якимчук І.П.- Основи психологічного консультування(лекційний 

курс).Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Практична 

психологія».- Умань: ПП Жовтий О. О., 2013 

8. Яценко Тамара Семенівна- Основи глибинної  психокорекції:  феноменологія , 

теорія і практика:- К.: Каравела, 2014 

Додаткова література. 

9. Кісарчук З.Г.- Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових 

травматичних подій. Методичний посібник - Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – 

Київ 

10. Сєждова Н.А.,Тараненко Р.К-. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 

звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих 



навчальних закладів.- Кіровоград: Ніка-Центр, 2016 

11. Співак Л.М.- Діагностика і корекція «Я концепції» молодших школярів з 

низьким рівнем навчальних досягнень- Каравела,2016. 

12. Максименко Д.С.- Психологічні особливості криз підлітка. Навчальний 

посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2018 

13. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия. – Мн., 2012 . 

14. Якимчук І.П.- Основи психологічного консультування(лекційний курс): 

навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Практична 

психологія».- Умань: ПП Жовтий О. О., 2013 

 

Викладач _________________  


