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Найменування 

показників  
Галузь знань, 

напрям підготовки, 
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підготовки: 
053 – Психологія 
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Семестр 
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денної форми 

навчання: 04 
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самостійної роботи 
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рівень: 
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Лабораторні 

0 год. 0 год. 
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86год. 0 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю 

Екзамен Екзамен 

 
 

 
 
 



 
 

  

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання - 64/ 86 
для заочної форми навчання - 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Психокорекція особи» - є система заходів, яка 

спрямована на виправлення недоліків поведінки або внутрішніх відчуттів людини за  

допомогою спеціальних засобів психологічного впливу. 
 
Завдання навчального курсу:  
 
• 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; 
висвітлити особливості основних та концептуальних схем та підходів до здійснення 

психокорекції; 
• розкрити основні   особливості формування психокорекційних програм та основні 

напрямки психокорекційної практики; 
• розглянути основні напрямки сучасної психокорекції та психологічного 

консультування, існуючих теорій і практик психокорекційної роботи. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

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. 

 
 
 

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 психокорекційного процесу.Цілі, завдання та принципи психокорекційної роботи.Види 

психокорекційних ситуацій.Кваліфікація, функції та етика спеціаліста. Основні компоненти 

професійної готовності до корекційного впливу. 
 
ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПСИХОКРЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ.  



 
 

  

Особливості створення психокорекційних програм.Принципи створення 

психокорекційних програм.Види психокорекційних програм.Вимоги до створення 

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

корекції. Компоненти психокорекційного комплексу. Основні вимоги до складання 

психокорекційних программ. Критерії оцінки ефективності психокорекційних заходів. 
Фактори ефективності психокорекції. 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОКРЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ. 
Основні напрямки психокорекційної практики.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. Гештальттерапія 

Ф.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 

психокорекції Особливості комплектування групи. Групова динаміка Керівництво 

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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1 ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК ПРАКТИЧНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

Тема 1. Психокорекція 

як сфера діяльності 

практичного психолога 
 2 - - - 2 -  - - - - 

Тема 2. Особливості 

створення 

психокорекційних 

програм 

 2 - - - 2 - - - - - - 

Тема 3. Основні 

напрямки 

психокорекційної 

практики 

 2 - - - 6 -  - -  - 

Тема 4. Методи 

практичної 

психокорекції 
 2 - - - 2 -   - - - 

Тема 5. Індивідуальна 

психокорекція  2 -   4       

Тема 6. Психологічні 

основи групової 

психокорекційної роботи 
 2 2 - - 6 -  - - - - 

Тема 7. Види 

корекційних груп  2 - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим  

модулем 1  14 2   26       

Змістовий модуль 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ 

РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. 
Тема 8. Емоційні 

психічні стани. 

Особливості корекції 

емоційних станів 

 4 4 - - 5 -   - - - 

Тема 9. Психокорекційна 

робота з дітьми 

дошкільного віку 
 4 2 - - 5 -   - - - 

Тема 10 Психокорекція 

проблем дітей шкільного 

віку 
 4 2   10       

Тема 11. Психокорекція 

проблем підліткового 

віку 
 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 12 
Психокорекційна робота 

із жертвами насилля 
 4 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 13. Психокорекція 

сімейних відносин  4 2 - - 10 -    - - 

Тема 14 Особливості 

психологічної корекції у 

сфері сексуальної 

взаємодії 

 6 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 2  26 18   60       

- Усього годин 150 44 20 - - 86 - - - - - - 

 

 
5. Теми практичних занять (денна форма) 



 
 

  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1.  Психологічні основи групової психокорекційної роботи 2 

2.  Види корекційних груп 2 

3. Емоційні психічні стани. Особливості корекції емоційних станів 4 

4.  Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку 2 

5.  Психокорекція проблем дітей шкільного віку 2 

6. Психокорекція проблем підліткового віку 2 

7. Психокорекційна робота із жертвами насилля 2 

8.  Психокорекція сімейних відносин 2 

9. Особливості психологічної корекції у сфері сексуальної взаємодії 4 

Разом:  20 

 
 
 

 
 

 
6. Самостійна робота (денна форма) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Психокорекція як сфера діяльності практичного психолога 2 
2 Особливості створення психокорекційних програм 2 
3 Основні напрямки психокорекційної практики 6 
4 Методи практичної психокорекції 2 
5 Індивідуальна психокорекція 4 
6 Психологічні основи групової психокорекційної роботи 6 
7 Види корекційних груп 4 
8 Емоційні психічні стани. Особливості корекції емоційних станів 5 
9 Психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку 5 
10 Психокорекція проблем дітей шкільного віку 10 
11 Психокорекція проблем підліткового віку 10 
12  Психокорекційна робота із жертвами насилля 10 
13 Психокорекція сімейних відносин 10 
14 Особливості психологічної роботи із сексуальними розладами 10 

Разом:                                                                                                                                    86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

7. Самостійна робота 
Самостійна робота студента з предмету «Психокорекція» спрямована на 

виправлення недоліків поведінки чи внутрішніх відчуттів людини за  допомогою 

спеціальних засобів психологічного впливу. 
 
 
Самостійна робота студента з предмету «Психокорекція» оцінюється за 20-ти бальною 

системою і включає виконання аналітичного завдання. 
 

ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: 
 Діагностика та розробка практичного завдання вікової періодизації психіки людини на 

різних вікових етапах, обробка та інтерпретація отриманих результатів. 
 
 

 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Психокорекція» викладач 

використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих 

актів, таблиць та схем, електронних презентацій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, нормативними актами; виконання індивідуального завдання 

(див. вище); модульні контрольні роботи). 
 

 
9. Методи контролю 

 
Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Психокорекцію»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 

практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 

занятті; екзамен у формі усної відповіді на три запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання завдання самостійної роботи; модульні 

контрольні роботи; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення аналітичного 

завдання). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

0. Розподіл балів, які отримують студенти 



 
 

  

 
Практичні заняття Практичні заняття Сума 

Модуль 1 Модуль 2  
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8  

30 
3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота Самостійна робота  
20 

 10 10 

Модульна контрольна  
робота 

Модульна контрольна  
робота 

 
50 

25 25 

Всього:  100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 
64–73 D задовільно 
60–63 E 
35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Психокорекція: Навчальна програма (для студентів спеціальності 053 – Психологія 

(спеціальність – Психологія) / Світлана Хоркава – Ужгород, 2017. – 11 с. 
 

 
 

 

 

 



 
 

  

 

12. Рекомендована література 

Базова 
 

 
 
 

1. Осипова А. А. Общая психокоррекция : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А. А. Осипова. – М. : ТЦ «Сфера», 2005. – 512 с. 
 

2. Акимова, М. А. Психологическая коррекция умственного развития школьников: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ М. А. Акимова, В. Т. Козлова.– М. : 
Издат. центр «Академия», 2010.– 160 с. 

3. Анеліна, Н. Психокорекційна програма «Я бажаю змінитися»: корекція наркотичної 

залежності в учнів// Психолог.– 2005.– № 10 (берез.).– С. 26–31. 
4. Бадмаев, С. А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников/ 

С. А. Бадмаев; под ред. и с предисл. Гройсмана А.– М.: Магістр, 1999.– 96 с. 
5. Безверхий, О. Діагностика та корекція порушень морального розвитку молодшого 

школяра/ Олег Безверхий// Почат. шк.– 1999.– № 6.– С. 62–64. 
6. Бовть, О. Б. Исследование и коррекция социально-психологических и 

индивидуально-личностных характеристик младших школьников, коррелирующих с 

их агрессивностью/ О. Б. Бовть// Практ. психологія та соц. робота.– 2012.– № 2.– С. 4 

– 9. 
7. Бовть, О. Організація корекційної роботи з агресивними дітьми/ Оксана Бовть// 

Почат. шк.– 1997.– № 7.– С. 25–32. 
8. Бочонкова, Ю. Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної 

адаптації (у студентів-першокурсників)/ Юлія Бохонкова// Соц. психологія.– 2005.– 
№ 2.– С. 45–54. 

9. Вальдамірова, О. П. Емоційна сфера дошкільника та її корекція/ Вальдамірова О. П., 

Жупікова И.// Освіта Донбасу.– 2003.– № 4.– С. 61–66. 
10. Вдовиченко, О. В. Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними 

освітньо-професійними програмами: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07./ О. В. 

Вдовченко.– Х.: Б. в., 2009.– 17 с. 
Допоміжна  

 
1.Володарська, Н. Каузометрія як засіб психокорекції/ Наталія Володарська// Соц. 

психологія.– 2004.– № 1.– С. С. 110–119. 
2.Гейченко, О. О. Агресивні прояви в дітей молодшого шкільного віку: механізми ії 

виникнення та корекція/ Гейченко О. О., Смислова С. Ю.// Освіта Донбасу.– 2002.– 
№ 4.– С. 77– 80. 
3.Глоба, А. П. Психолого-педагогические аспекты организации коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями/ Глоба А. П., Штана Ю. А.// Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка.– 2014.– № 8 (52): пед. науки.– С. 42–46. 
4.Гурьянычева, О. Лечебная педагогика и психокоррекция гипертинной акцентуации/ 

О. Гурьянычева// Приклад. психология и психоанализ.– 2006.– № 3.– С. 64–68. 
11. 5.Доцевич, Т. І. Корекція порушень комунікативної діяльності у дезадаптованих 

молодших школярів: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07./ Доцевич Т. І.– Х., 

1997.– 21 с. 
6.Ермаков, В. А. Комплекс психологических тренировок при тяжелых душевных 

состояниях/ Ермаков В. А.// Журн. приклад. психологии.– 2002.– № 4-5.– С. 100–110. 
7.Ігумнов, С. А. Психотерапия и психокоррекция детей и подростков/ С. А. 

Игумнов.– М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000.– 112 с.: цв. ил. 



 
 

  

8.Колесіна, Т. Діагностика і корекція психічного розвитку дітей/ Тетяна Колесіна// 

Почат. шк.– 2013.– № 6.– С. 40–43. 
9.Котко, Т. П. Психокорекційна діяльність практичного психолога з формування 

сприятливого психічного клімату в колективі школярів/ Т. П. Котко// Педагогіка і 

психологія.– 2012.– № 1–2.– С. 163–169. 
10.Кузькова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів/ С. Б. Кузікова.– Суми: ВТД «У», 2006.– 384 с. 
11.Кузнецова, Л. Н. Психолого-педагогическая коррекция детской агрессивности/ Л. 

Н. Кузнецова// Нач. шк.– 1999.– № 3.– С. 24–26. 
12.Кухранова, И. Коррекционно-психологические упражнения и игры для детей с 

агрессивным поведением/ И. Кухранова// Воспитание школьников.– 2009.– № 10.– С. 

31–32. 
 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека національного університету «Острозька академія». 
2. Інтернет-джерела 
 

 
 


