
Питання на ККР 
з курсу «Психологічна корекція»  

 
1. Здійсніть аналіз психотехнічних засобів психокорекції та визначте їх 

ефективність в роботі шкільного психолога. 
2. Складіть проект психокорекційної програми корекції інтелектуального 

розвитку молодших школярів. 
3. Складіть проект психокорекційної програми корекції агресивності 

дошкільників.  
4. Опишіть прийоми корекції уяви в креативному розвитку особистості. 
5. Охарактеризуйте специфіку консультативної роботи з елементами 

психокорекції. 
6. Складіть збірник психокорекційних рольових ігор для корекції 

внутрішньогрупових взаємин. 
7. Складіть проект психокорекційної програми корекції дитячо-батьківських 

взаємин. 
8. Складіть програму самокорекції психолога у фаховій діяльності. 
9. Розробіть розвивальну програму для осіб певного віку з урахуванням 

завдань розвитку кожного вікового періоду та орієнтацією на формування 

новоутворень наступного вікового періоду як пізнавальної, так і особистісної сфери 

особистості. 
10. Розробіть попереджувальну програму, спрямовану на врахування 

психологічних особливостей дітей, які можуть в подальшому зумовити виникнення 

певних складнощів або відхилень в їх інтелектуальному чи особистісному розвитку 

(наприклад: низький рівень пізнавальних інтересів, довільності уваги чи поведінки, 

наявність акцентуацій характеру, емоційної неврівноваженості, дратівливості або, 

навпаки, сором'язливості, замкнутості, труднощів спілкування і т.ін.). 
11. Розробіть заходи, спрямовані на попередження можливих психологічних 

ускладнень розвитку особистості в перехідних періодах (наприклад: психологічна 

готовність дошкільника до шкільного навчання, адаптація першокласника до 

школи, перехід учня з початкової школи до середньої, підлітковий вік, випускні 

класи і т.ін.). 
12. Розробіть програму, спрямовану на попередження навчального 

перевантаження, обумовленого психологічними причинами (наприклад: несформовані 

інтелектуальні та навчальні вміння і навички, відсутність позитивної навчальної 

мотивації, завищений рівень домагань, невпевненість у своїх силах, підвищена 

тривожність, страх відповіді і т.ін.). Скласти рекомендації щодо організації навчально-
виховного процесу з урахуванням психопрофілактичних вимог. 



13. Розробіть програму, спрямовану на створення доброзичливого 

психологічного клімату в закладі: оптимізація форм спілкування в педагогічному 

колективі (система взаємин: дорослий - дорослий); поліпшення форм спілкування 

педагогів з учнями, батьків із дітьми (система взаємин: дорослий - дитина); розвиток 

продуктивних форм спілкування учнів між собою. 
14. Розробіть програму роботи психолога з батьками з метою профілактики 

психоемоційних розладів у дітей та відхилень у їхній поведінці (підготовка матеріалів 

до батьківських зборів з конкретних питань труднощів розвитку дітей того чи іншого 

віку, батьківських семінарів, конференцій за актуальними проблемами віку та взаємин 

батьків із дітьми). 
15. Розробіть програму роботи психолога з членами педколективу з метою 

психологічної підтримки вчителя, попередження психологічного перевантаження. 

Розробка програми (зміст, організація) роботи «кімнати психологічного  
розвантаження» як засобу психопрофілактики нервово-психічного здоров'я. 

16. Розробіть програму роботи психолога з членами педколективу з метою 

розвитку професійної та особистісної самосвідомості, навичок конструктивної 

взаємодії з учнями різного віку.Визначте засоби психокорекційної допомоги при 

шкільному невстиганні. 
17. Роль дисгармонії уявлень особистості про себе (співвідношення Я-

реального, Я-ідеального, Я-соціального) у виникненні внутрішнього конфлікту. Зміст і 

корекція внутрішньоособистісного конфлікту в цих випадках. 
18. Самооцінка та самоповага. Фактори, які впливають на їх становлення. 

Вплив самооцінки на ставлення людини до життя. Корекція самооцінки. 
 

 


