
Завдання для підсумкового контролю з курсу  

« Психологічна корекція» 

Питання до екзамену  
1. Плюралізм позицій у визначенні поняття “психологічна корекція”. 
2. .Співвідношення термінів “психологічна корекція” та “психотерапія”. 
3. Завдання психокорекції. 
4. Основні принципи та мета психокорекційної роботи. 
5. Складові психокорекційної ситуації.  
6. Види психокорекційних програм. 
7. Основні етапи психокорекційної роботи. 
8. Особливості складання психокорекційних програм. 
9. Фактори, що визначають ефективність психокорекції. 
10. Особливості організації та здійснення психокорекційної роботи 

практичним психологом. 
11. Проблема етики в психокорекції. 
12. Вимоги до психолога, який вживає психокорекційних заходів. 
13. Причини виникнення психологічних проблем і шляхи їх розв’язання в 

розумінні психоаналізу. Мета й техніки психоаналітичної корекції: метод вільних 

асоціацій; інтерпретація сновидінь; інтерпретація, що включає ідентифікацію, 

роз’яснення та переклад інтерпретації на мову клієнта; аналіз спротиву; аналіз 

переносу. 
14. Психологічна корекція життєвих сценаріїв за Е. Берном. 
15. Аналітична індивідуальна психокорекція А. Адлера. Цілі та техніки, 

що використовуються в індивідуальній психокорекції А. Адлера. 
16. Когнітивний напрям у психокорекційній практиці. 
17. Застосування концепції К. Роджерса у практиці психокорекції. Основні 

етапи психокорекції у світлі клієнт-центрованого підходу. 
18. Поведінковий напрям у психокорекційній практиці його сутність. 

Завдання поведінкової психокорекції: формування нових соціальних умінь, 

оволодіння процесами саморегуляції, подолання шкідливих звичок, фобій, зняття 

стресу, подолання емоційних травм. 
19. Основні моменти екзистенційної парадигми у психокорекції: розвиток 

самосвідомості; переживання власного “Я”; відкриття значимості та цінності 

власного світу; культивування свободи і відповідальності. 
20. Трансактний аналіз Е. Берна. Суть і складові трансактного аналізу. 

Техніка сімейного моделювання у трансактному аналізі. Трансактний аналіз у 

груповій роботі. 
21. Когнітивне переструктурування: раціонально-емотивна терапія (РЕТ) 

А. Елліса. 
22. Гештальттерапія Ф. Перлза. Загальна характеристика гештальттерапії. 

Використання методів гештальттерапії з корекційною метою. Застосування техніки 

“гарячого стільця” у гештальттерапії.  
23. Трансперсональна психокорекція С. Грофа. 



24. Форми психокорекції. Умови надання переваги індивідуальній чи 

груповій формі психокорекційної роботи. 
25. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Методи й 

основні стадії індивідуального психокорекційного впливу. 
26. Специфіка групової форми психокорекційної роботи. Стадії групового 

психокорекційного процесу. 
27. Визначення поняття “група психологічної корекції”. Загальна 

характеристика психокорекційних груп. Типи психокорекційних груп. Принципи 

створення психокорекційних груп. Особливості комплектування психокорекційної 

групи. 
28. Групова динаміка: завдання та норми групи; структура групи і 

лідерство; групове напруження, групове згуртування; фази розвитку групи. 
29. Стилі керівництва психокорекційною групою. Основні завдання 

психолога, який працює із психокорекційною групою. Типові помилки керівника 

групи. 
30. Т-групи: їх сутність і види. Основні поняття та цілі Т-груп. 

Особливості проведення занять у Т-групах. 
31. Основні поняття, що використовуються в теорії груп зустрічей. Групи 

зустрічей: сутність, основні етапи роботи, види. Техніка занять у групах зустрічей. 
32. Засоби і методи роботи в гештальтгрупах. Особливості 

функціонування гештальтгруп. Гештальтгрупи: види та форми роботи. Основні 

прийоми, що застосовуються у гештальтгрупах. 
33. Сутність і мета тілесної терапії. Основні поняття, методи та підходи 

груп тілесної терапії. Процедури тілесної терапії. Різні підходи тілесної терапії. 
34. Методи, поняття та процедури груп тренінгу вмінь. Групи тренінгу 

впевненості у собі як один з видів тренінгу вмінь. Навчальна форма та цілі груп 

тренінгу вмінь.  
35. Групи подолання страху та групи тренінгу впевненості у собі.  
36. Групова дискусія як метод групової роботи. Сутність групової дискусії 

як методу групової роботи. 
37. Завдання, зміст і особливості організації корекції пізнавальної 

діяльності з особами різного віку. 
38. Корекція розвитку уваги. 
39. Корекція розвитку розумової діяльності. 
40. Корекція розвитку пам'яті. 
41. Сугестивні методи впливу. Навіювання та самонавіювання. 

Можливості використання сугестивних методів з метою корекції в різному віці. 
42. Використання методів психосинтезу для розв'язання різних завдань 

корекції. 
43. Ігрова терапія. Можливості використання ігрової терапії для 

розв'язання психологічних проблем дитини. 
44. Психодрама. Використання методів психодрами з корекційною метою. 
45. Використання методів поведінкової терапії з корекційною метою. 

Групи тренінгу умінь. 
46. Зображувальна терапія. Можливості використання зображувальної 

діяльності з корекційною метою в індивідуальній та груповій роботі. 
47. Музикотерапія. Використання музики з корекційною метою. 



48. Використання методів тілесної терапії з корекційною метою. 
49. Танцювальна терапія. Використання танцю, ритміки, психогімнастики 

з корекційною метою. 
50. Можливості використання рольового тренінгу як методу психокорекції 

з метою розв'язання внутрішнього конфлікту, виправлення окремих рис характеру 

та поведінки, з метою набуття навичок адекватного розв'язання різних життєвих 

ситуацій. 
51. Використання різних методів корекції для самоналаштовування та 

саморегуляції психоемоційних станів і поведінки. 
52. Використання різних методів корекції з метою зниження психічного 

напруження, відреагування почуттів та переживань. 
53. Використання різних методів корекції з метою розв'язання 

внутрішнього конфлікту, поглиблення розуміння себе та інших людей 
54. Використання різних методів впливу з метою корекції самооцінки, 

підвищення почуття самоповаги, впевненості в собі. 
55. Використання різних методів корекції з метою виправлення емоційних 

вад особистості, окремих рис характеру та поведінки. 
56. Використання різних методів корекції з метою набуття навичок 

адекватної поведінки в різних життєвих ситуаціях. 
 

Завдання до Т 2, Т К 
з курсу «Основи психокорекційної роботи» 

Теоретичні питання 
1. Плюралізм позицій у визначенні поняття “психологічна корекція”. 
2. Співвідношення термінів “психологічна корекція” та “психотерапія”. 
3. Принципи психокорекційної роботи. 
4. Мета та завдання психокорекційної роботи. 
5. Види психокорекції. 
6. Психотехнічні засоби психокорекції. 
7. Основні психокорекційні механізми. 
8. Психокорекційна ситуація. 
9. Етапи психокорекційної роботи. 
10. Види психокорекційних програм. Особливості складання психокорекційних 

програм. 
11. Чинники, що визначають ефективність психокорекції. 
12. Основні методи індивідуальної психокорекції. Психологічні особливості 

індивідуальної психокорекції. 
13. Завдання групової психокорекції. Механізми психокорекції особистості в 

процесі групової роботи. Види корекційних груп. 
14. Принципи, етапи та особливості організації групового процесу з 

урахуванням віку та виду корекційної групи. 
15. Групова дискусія як метод групової психокорекційної роботи. 
16. Корекційний вплив у класичному психоаналізі. 
17. Аналітична індивідуальна психокорекція А. Адлера. 
18. Клієнт-центрований підхід К. Роджерса у психокорекцій ній практиці. 
19. Особливості логотерапії у психокорекційній практиці. 
20. Процес корекції у екзистенційному напрямку. 
21. Поведінковий напрям у психокорекційній практиці. 



22. Когнітивний напрям у психокорекційній практиці. 
23. Особливості психологічної корекції дітей дошкільного і шкільного віку. 
24. Завдання корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку і 

шкільного віку. 
25. Особливості організації і проведення корекції пізнавальної діяльності з 

дітьми дошкільного віку і шкільного віку. 
26. Розвиток дрібних рухів рук і зорово-рухової координації. 
27. Прийоми розвитку уваги. Прийоми розвитку саморегуляції пізнавальної 

діяльності. 
28. Прийоми розвитку сприймання. 
29. Прийоми розвитку розумової діяльності. 
30. Прийоми розвитку пам’яті. 
31. Розвиток творчих здібностей. Стадії розвитку творчого мислення дітей 

дошкільного і шкільного віку. Прийоми розвитку уяви і творчого мислення. 
32. Емоційні порушення, шляхи їх корекції та психокорекційні технології. 

Програма корекції емоційної сфери дошкільників та дітей молодшого шкільного віку. 
33. Розвиток та корекція емоційно-вольової сфери підлітків та старших 

школярів. 
34. Сугестивні методи впливу. Навіювання та самонавіювання. Можливості 

використання сугестивних методів з метою корекції в різному віці. 
35. Завдання та методи когнітивної психокорекції. Вікові та індивідуальні 

особливості проведення роз'яснювальної бесіди. 
36. Використання методів психосинтезу для розв'язання різних завдань корекції. 
37. Використання когнітивно-орієнтованих методів з метою корекції системи 

переконань, самооцінки, тривожності, страхів, невпевненості в собі. 
38. Використання методів гештальттерапії з корекційною метою. 
39. Ігрова терапія. Можливості використання ігрової терапії для розв'язання 

психологічних проблем дитини. 
40. Види і форми ігротерапії. Функції гри в терапевтичному процесі. Ігрова 

кімната та її оснащення. 
41. Психодрама. Використання методів психодрами з корекційною метою. 
42. Використання методів поведінкової терапії з корекційною метою. Групи 

тренінгу умінь. 
43. Зображувальна терапія. Можливості використання зображувальної 

діяльності з корекційною метою в індивідуальній та груповій роботі. 
44. Музикотерапія. Використання музики з корекційною метою. 
45. Використання методів тілесної терапії з корекційною метою. 
46. Танцювальна терапія. Використання танцю, ритміки, психогімнастики з 

корекційною метою. 
Практичні завдання 

1. Опишіть психокорекційну ситуацію, в якій психолог знаходить обґрунтування 

про прийняття ним рішення застосувати психоаналітичну модель психокорекції. 
2. Опишіть психокорекційну ситуацію, в якій психолог знаходить обґрунтування 

про прийняття ним рішення застосувати клієнт-центровану модель психокорекції. 
3. Опишіть психокорекційну ситуацію, в якій психолог знаходить обґрунтування 

про прийняття ним рішення застосувати поведінкову модель психокорекції. 
4. Опишіть психокорекційну ситуацію, в якій психолог знаходить обґрунтування 

про прийняття ним рішення застосувати когнітивну модель психокорекції. 
5. Проаналізувати взаємозв’язки між блоками психокорекційного комплексу  



6. Опишіть схему психокорекційного процесу за самостійно обраним напрямом 

корекційної роботи. 
7. Запропонуйте найбільш доцільні методи оцінювання результатів корекційної 

роботи з: 
а) гіперактивною дитиною дошкільного віку; 
б) молодшим школярем із ознаками незадаптації; 

в) підлітка із труднощами налагодження міжособистісної взаємодії. 
8. Обґрунтуйте вибір індивідуальної, групової (в закритій або відкритій групі) або 

змішаної форми корекційної роботи для таких випадків: 
а) дитина з раннім дитячим аутизмом (четверта група); 
б) дитина «групи ризику»; 
в) повільна дитина; 
г) дитина з порушенням міжособистісних стосунків (образливістю); 
д) підліток з акцентуацією характеру, яка спричинила стан дезадаптації. 

9. Проаналізуйте особливості організації корекційної роботи з гіперактивними 

дітьми. Прийоми і техніки корекційного впливу на гіперактивну дитину певного віку (вік 

за вибором). 
10. Проаналізуйте особливості організації психокорекційної роботи з агресивними 

дітьми. Визначення завдань психокорекційної роботи з агресивними дітьми. 

Психотехнічні засоби і методи корекційної роботи з агресивними дітьми певного віку 

(вік за вибором). 
11. Опишіть психокорекційну роботу з тривожними дітьми. Прийоми і техніки 

корекційного впливу на тривожну дитину певного віку (вік за вибором). 
12. Опишіть психокорекційну роботу з сором’язливими дітьми. Діагностика, 

прийоми і методи корекці йної роботи з сором’язливими дітьми. Рекомендації батькам і 

педагогам щодо роботи з сором’язливими дітьми. 
13. Визначте особливості застосування технік психокорекційного змісту у роботі із 

замкнутими дітьми. Рекомендації батькам і вихователям щодо роботи із замкнутими 

дітьми. 
14. Опишіть психокорекційну роботу з дітьми, що виявляють демонстративність. 
15. Проаналізуйте корекційну роботу з пасивними дітьми. Загальна характеристика 

методів психологічної корекції. 
16. Визначте методи корекції і розвитку соціально-емоційної сфери дитини певного 

віку (вік за вибором). 
17. Підберіть приклади з повсякденної життєвої практики, які ілюструють основні 

принципи психокорекційної роботи (по одному прикладу на кожен принцип). 
 


